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• BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY
• EKSPRESOWE NAPRAWY LAKIERNICZE
• AUTO ZASTĘPCZE GRATIS
NA CZAS NAPRAWY
Wałbrzych, Sztygarska 10

www.kasacja.info

INFOLINIA: 882222228 • www.dcls.pl • ul. 1 go MAJA 62 A • 58-300 WAŁBRZYCH
REKLAMA:

ul. Bolesawa Chrobrego 2/1
58-300 Wabrzych
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tel. 793-793-005
tel. 531-483-291
e-mail bcisak7@tlen.pl

POŻYCZKA
KONSOLIDACYJNA
do 150 000 zł na 120 miesięcy
na spłatę innych zobowiązań
NA OŚWIADCZENIE!!!

Spłać swoje raty i zyskaj
dod
dodatkową
gotówkę!
Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 16.00
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Zarząd powiatu kontratakuje
W nr 5 (277) Tygodnika DB 2010 z 4 lutego 2016 r., w artykule „Wygaszą mandat radnemu?”, informowaliśmy o możliwości
wygaszenia mandatu byłemu przewodniczącemu Rady Powiatu Wałbrzyskiego Markowi Tarnackiemu, któremu zarząd powiatu
zarzuca bezumowne zajęcie gruntu w pasie drogi powiatowej. - Twierdzenia o wykorzystywaniu mienia powiatu wałbrzyskiego jest
niedopuszczalne, gdyż nie zakończyło się jeszcze postępowanie administracyjne w tej kwestii, jak również procedura prawna dotycząca
ustalenia tej kwestii oraz tryb odwoławczy przysługujący w sytuacji stwierdzenia niepomyślnego orzeczenia – tłumaczył na naszych
łamach radny Marek Tarnacki. Tymczasem władze powiatu wałbrzyskiego przysłały do redakcji Tygodnika DB 2010 odpowiedź na
zarzuty stawiane na naszych łamach przez radnego Tarnackiego.
- Kierując się zasadami
transparentności, które obowiązują w sposób szczególny
jednostki samorządu terytorialnego, a którą również jest
Powiat Wałbrzyski, koniecznym wydaje się przedstawie-

nie rzeczywistych faktów i
ustosunkowanie się do stanowiska Radnego Marka Tarnackiego dotyczącego procedury
wywłaszczenia gruntów pod
budowę obwodnicy Czarnego
Boru i jego strat jako rolnika.

W oparciu o przedstawiony poniżej stan faktyczny
proszę o wyciągnięcie własnych wniosków.
Pan Radny Marek Tarnacki w 2014 r. posiadając
wiedzę o rozpoczęciu pro-

cedury budowy obwodnicy
Czarnego Boru w ramach
specustawy drogowej, dokonuje zakupu działki w obrębie nr 2 w Gminie Czarny
Bór o nr 54/4. Na podstawie
aktu notarialnego nabywa
REKLAMA

Wałbrzych: ul. Broniewskiego 73/307
tel. 74 635 10 68, 74 635 10 72

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego (od prawej): starosta Jacek Cichura,
wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski, członek zarządu Mirosław
Potapowicz.

on w dniu 11 kwietnia 2014
r. przedmiotową działkę o
powierzchni 3,26 ha za cenę
77 000 zł w tym ma miejsce
zakup lasu 0,63 ha, która to
transakcja wyceniona przez
strony zostaje na kwotę 10
000 zł.
Sprzedającym jest Zbigniew O.
W okresie 5 dni od daty
nabycia tej działki tj. 16
kwietnia 2014 r. następuje
jej wywłaszczenie, jednak już
na rzecz nowego właściciela
- Pana Marka Tarnackiego
(Pan Zbigniew O. pozostaje
wykazany w decyzji specustawy) w związku z przeznaczeniem części tej działki
pod inwestycję drogową.
Z przedmiotowej działki nr
54/4 na mocy stosownej decyzji o wywłaszczeniu podlega 0,40 ha w tym jest 0,06
ha lasu.
Na mocy pierwszej decyzji opartej na wycenie rzeczoznawcy majątkowego,
wycena odszkodowawcza
zostaje ustalona na kwotę 55
222 złotych, a po odwołaniu
i interwencji Wójta Gminy
Czarny Bór, rzeczoznawca
dokonuje przeszacowania
pierwotnej wyceny i ustala
kwotę odszkodowania w
wysokości 24 742 złote. Dodatkowo następuje też wycena drzewostanu usuniętego w ramach prowadzonej
inwestycji drogowej, który
to rzeczoznawca wycenia na
kwotę 1122 złote (obszar leśny 0,06 ha).
W tym miejscu należy
wskazać, że według naszych
obliczeń i analizy dokumentów wynika, iż Pan Radny
Marek Tarnacki zakupił grunty 11.04.2014 r. po 236 zł za
0,01 ha a po drugiej wycenie
otrzymuje 618 zł za 0,01 co
stanowi wzrost wartości o
około 160% (za pięć dni posiadania ponieważ decyzja o

wywłaszczeniu wydana zostaje 16.04.2014 r.).
Bez uchylenia decyzji
przez Wojewodę otrzymałby 1380 zł za 0,01 ha przy
zapłacie 236 zł za 0,01 ha co
stanowiłoby wzrost wartości
gruntów o około 485%.
Dodatkowo do wyceny
wywłaszczonego gruntu Pan
Marek Tarnacki domaga się
wypłaty odszkodowania w
kwocie 30 000 zł za drewno
(pisze że jeden klon ma wartość rynkową 1000 zł) stwierdzając że taka jest jego rzeczywista wartość rynkowa
(0,06 ha).
Pan Marek Tarnacki w dokumentach oraz wypowiedziach publicznych domaga
się wypłaty odszkodowania
z żądaniem wzrostu wartości lasu o 2900% za pięć dni
posiadania, gdzie faktycznie za cały nabyty las strony
aktu notarialnego w dniu
11.04.2014 r. ustaliły jego
wartość rynkową na kwotę
10 000 złotych za 0,63 ha.
Tym samym – ze względu
na to, że to Starosta Wałbrzyski wydaje decyzję w zakresie
wywłaszczenia, koniecznym
staje się zbadanie sprawy
pod względem rzetelności przeprowadzonej przez
Pana Marka Tarnackiego
transakcji nabycia przedmiotowych gruntów oraz ustalonych i potwierdzonych tam
cen rynkowych, jak również
celem uniknięcia nieuzasadnionej korzyści majątkowej.
Starosta Wałbrzyski skierował przedmiotową sprawę
do wyjaśnienia przez Urząd
Kontroli Skarbowej oraz wezwał rzeczoznawcę do wyjaśnienia tak dużych różnic
w sporządzonych operatach
szacunkowych – czytamy w
piśmie podpisanym przez
Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego.
(RED)
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Mieszkańcy Jedliny – Zdroju
zabrali głos
Przed tygodniem w artykule „Skarżą burmistrza
i marszałka” (Tygodnik DB
2010 nr 6/278 z 11 lutego
2016 r.) informowaliśmy, że
Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego, na podstawie zawiadomienia od mieszkańca
Jedliny Zdroju, dopatrzył się
nieprawidłowości w działaniach burmistrza Jedliny
Zdroju oraz marszałka województwa dolnośląskiego.
O rzekomych nieprawidłowościach w wydatkowaniu
środków pieniężnych oraz
dysponowaniu mieniem na
terenie gminy Jedlina Zdrój,
władze powiatu powiadomiły między innymi wicepremiera i ministra rozwoju
Mateusza Morawieckiego.
- Informacje dotyczące hali
spacerowej w Jedlinie-Zdroju są nieprawdziwe – odpiera zarzuty Leszek Orpel,
burmistrz Jedliny - Zdroju.

Po tej publikacji głos zabrali
mieszkańcy Jedliny – Zdroju,
którzy napisali list do naszej
redakcji.
- W odniesieniu do artykułu
zamieszczonego w Tygodniku DB 2010 w dniu 11 lutego
2016., chcemy stanowczo
sprzeciwić się kłamstwom
wypowiadanym przez burmistrza Jedliny - Zdroju, pana
Leszka Orpla na łamach gazety. Nieprawdą jest to, że hala
spacerowa w Jedlinie – Zdroju
kiedykolwiek służyła kuracjuszom i mieszkańcom gminy,
jako miejsce wypoczynku i
rekreacji. Jedyną funkcję, którą pełniła od roku 2014 było
świadczenie
komercyjnych
usług rehabilitacyjnych. Działania te prowadzone były przy
pełnej zgodzie i akceptacji ze
strony władz gminy i spółki
Uzdrowisko Szczawno-Jedlina.
Powszechnie wiadome jest, że
prezes Uzdrowiska i burmistrz

gminy działając w porozumieniu umożliwili prowadzenie
komercyjnej działalności rehabilitacyjnej na terenie hali spacerowej. Ówczesny radny (…),
wykorzystując
sprawowane
wówczas w spółce stanowisko
umożliwił członkom swojej
rodziny prowadzenie w tym
miejscu działalności niezgodnej z przeznaczeniem obiektu.
Ponadto pełniąc przez wiele lat
funkcję kierowniczą w obiektach uzdrowiskowych (…)
miał wiedzę na temat przeznaczenia projektu, który uzyskał
dofinansowanie z funduszy
unijnych. Jako mieszkańcy
oceniamy, że jest to działanie
zorganizowanej grupy w kręgach władzy lokalnej jak i spółki mające na celu osiągnięcie
korzyści osobistych i majątkowych oraz działanie na szkodę
społeczności lokalnej. Jest to
towarzystwo wzajemnej adoracji i największe nasze oburze-

nie budzi fakt, że w tej sytuacji
osoby te wzajemnie przerzucają na siebie odpowiedzialność
próbując uniknąć odpowiedzialności za zaistniałą sytuację, a my mieszkańcy gminy
uzdrowiskowej nigdy nie mieliśmy hali spacerowej i oranżerii,
do której byłby nieograniczony
dostęp. Na sercu nam leży rozwój naszego miasta słynącego
z działalności uzdrowiskowej.
Na leczenie uzdrowiskowe
przyjeżdżają do Jedliny ludzie
z różnych zakątków Polski i
niewątpliwie funkcjonowanie
hali spacerowej pomogłaby
w promocji Jedliny-Zdroju. Liczymy, że temat ten zostanie
wyjaśniony a winni nadużyciom zostaną pociągnięci do
odpowiedzialności – czytamy
w liście przesłanym do Redakcji Tygodnika DB 2010 przez
grupę mieszkańców Jedliny –
Zdroju (nazwiska do wiadomości redakcji).

Treść listu przesłaliśmy
do władz Jedliny-Zdroju oraz
spółki „Uzdrowisko Szczawno
– Jedlina”.
- W nawiązaniu do otrzymanego listu, podpisanego:
„Mieszkańcy Jedliny Zdrój”,
uprzejmie informuję, iż stanowisko w przedmiotowej
sprawie przedstawiłem w odpowiedzi, która ukazała się na
łamach Tygodnika DB 2010
w dniu 11 lutego br. Jednocześnie informuję, iż po konsultacji z kancelarią prawną,
sprawę zamierzam skierować
na drogę postępowania sądowego, z uwagi na znajdujące
się w treści listu pomówienia
i bezpodstawne oskarżenia
pod adresem osób wymienionych z imienia, nazwiska
oraz sprawowanej funkcji. W
związku z powyższym proszę
o ujawnienie danych osób
podpisanych pod listem –
Mieszkańców Jedliny-Zdroju

– napisał w odpowiedzi Leszek Orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju.
Oczywiście – zgodnie z zapisami Prawa prasowego – odmówiliśmy ujawnienia danych
osób podpisanych pod listem.
- Zarząd Spółki informuje,
że nie będzie komentował,
ani udzielał informacji w zakresie zarzutów stawianych
przez „anonima”. Jednocześnie Zarząd informuje, że
ocena publicznych wypowiedzi „publicznych” osób,
nie jest i nie będzie przedmiotem oceny władz spółki.
Wolność takich wypowiedzi
jest gwarantowana konstytucyjnie i ewentualne uwagi
i pytania proszę kierować
do osób zainteresowanych
– napisał do naszej redakcji
Paweł Skrzywanek, prezes
„Uzdrowisko Szczawno – Jedlina” S.A.
(RED)
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Rehabilitacja? W Uzdrowisku Szczawno – Jedlina!
„Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.”
wielowiekowe tradycje lecznictwa
uzdrowiskowego łączy z najnowszymi
osiągnięciami medycyny. Goście i kuracjusze
pozostają pod opieką profesjonalnej kadry
medycznej oraz korzystają z nowoczesnej
bazy zabiegowej.
Spółka specjalizuje się w leczeniu następujących schorzeń:
ortopedyczno-urazowych, górnych i dolnych dróg oddechowych, reumatologicznych, układu trawienia, układu krążenia,
cukrzycy, otyłości, osteoporozy, nerek i dróg moczowych.
Jako jedno z nielicznych uzdrowisk prowadzi leczenie
sanatoryjne dzieci i młodzieży, w zakresie chorób górnych i
dolnych dróg oddechowych, układu trawienia, cukrzycy, otyłości oraz chorób nerek i dróg moczowych.
- Zapraszamy do Zakładów Przyrodoleczniczych w
Szczawnie-Zdroju i Jedlinie-Zdroju – do skorzystania z zabiegów z zakresu hydroterapii, elektroterapii, światłolecznictwa, laseroterapii i fizykoterapii oraz komory pneumatycznej.
„Uzdrowisko Szczawno–Jedlina” S.A. jako jedyne w Polsce
oferuje kuracjuszom i pacjentom zabiegi inhalacji pneumatycznych. Jest to jedyna komora pneumatyczna w Polsce i
druga w Europie, bo zabiegi inhalacji pneumatycznej przeprowadzane są też w Austrii – podkreślają specjaliści spółki.
Do uznanych wskazań medycznych należą następujące
schorzenia:
• przewlekła obturacyjna choroba płuc i inne tzw. odtytoniowe choroby układu oddechowego - ułatwia walkę z
nałogiem tytoniowym,

m.in.
 kriokomora
 komora
pneumatyczna
Zabiegi rehabilitacyjne
 masaż klasyczny
już od 5,50 zł
 inhalacje
tel. 74 84 93 252, 509 036 296  laseroterapia
•
•
•
•

astma oskrzelowa,
przewlekłe nieżyty dróg oddechowych,
rozstrzenie oskrzeli,
rozedma płuc.
- Leczenie komorami pneumatycznymi wykorzystuje się
także w profilaktyce nowotworów, walce z cholesterolem i
poziomem glukozy we krwi, dolegliwościami reumatycznymi. Metoda ta poprawia wydolność oddechową i zdolność
do długotrwałego wysiłku fizycznego – może być zatem
stosowana w cyklu treningowym sportowców. Leczenie tym
sposobem może odbywać się tylko ściśle według wskazań
medycznych, pod stałym nadzorem lekarskim, po uwzględnieniu wszystkich wskazań i przeciwwskazań – podkreślają
specjaliści ze spółki „Uzdrowisko Szczawno–Jedlina”.
Spółka dysponuje również kriokomorą - jednym z najnowszych rozwiązań w dziedzinie medycyny fizykalnej, z leczniczym oddziaływaniem ekstremalnie niskich temperatur na
cały organizm ludzki. Przebywanie w temperaturze minus
120° Celsjusza przez około 2 minuty wywołuje szereg pozytywnych efektów klinicznych i estetycznych:
• spowolnienie procesów starzenia,
• walka z nadwagą i otyłością,

www.szczawno-jedlina.pl

•
•
•
•
•
•
•

redukcja celullitis,
niwelacja przemęczenia fizycznego i psychicznego,
poprawa kolorytu i zdrowia skóry,
wzrost wydajności organizmu,
wzrost siły mięśniowej,
leczenie mikrourazów i urazów sportowych,
regeneracja organizmu.
Kolejną wizytówką spółki „Uzdrowisko Szczawno–Jedlina”
jest także Fitness Zdrój, który mieści się w największym Sanatorium Szczawna–Zdroju – w Domu Zdrojowym, zajmując
powierzchnię 900 metrów kwadratowych. Każdy może tu
skorzystać z zajęć fitness, siłowni, saunarium oraz masażu suchego. Więcej informacji na temat oferty Fitness Zdroju można uzyskać pod numerem telefonu: 74 84 93 296.
Spółka „Uzdrowisko Szczawno – Jedlina” oferuje także organizację imprez okolicznościowych.
- Profesjonalnie przygotowujemy: chrzciny, komunie,
przyjęcia weselne, urodziny, imieniny, rocznice, imprezy służbowe oraz stypy. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
pod numerami telefonów: 74 84 93 146 oraz 74 84 93 236
– zachęcają pracownicy spółki.
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na miejscu, na wynos, na dowóz ...i obiad z głowy

Dodatkowe zajęcie
w branży finansowej
Nie wymagamy
doświadczenia - nauczymy

Familia

ZADZWOŃ

668 682 334
*koszt połączenia zgodny
z taryfą operatora

na miejscu • na wynos • z dowozem

Twoje pieniądze

DANIA OBIADOWE
PIEROGI ręcznie lepione
teraz również PIZZA
PROMOCJA
za 5 zł
druga PIZZA
j!

- 20 % tanie
po godz. 17.00
j!
artki 20 % tanie
w
cz
w
–
ia
n
ar
g
piero
DOWOZIMY

*

www.proficredit.pl

Wałbrzych – Piaskowa Góra,
ul. Broniewskiego 69

74 300 32 31

Zmiana godzin otwarcia: pn.-czw. do 20.00, pt. – sb. do 22.00

Rzecz o policji
Janusz
Bartkiewicz

Ale się porobiło. Nowa
władza rozpoczęła, zapowiadane w kampanii wyborczej,
porządki dotyczące policji i
prokuratury, być może już
niedługo zajmie się wymiarem
sprawiedliwości,
bo przecie i prokuraturą i
sprawiedliwością rządzi pomazaniec prezesa Jarosława, swego czasu osobliwie
nazwany przez Leszka Millera. A sprawy policji coraz
pewniej dzierży w ręku kolejny zaufany prezesa, czyli
Mariusz Błaszczak, tak że
prezes Jarosław – rzec można – coraz większą władzę
zaczyna realnie sprawować.
Aby jednak nikt już tym panom nie zarzucił, że dopuszczać się będą naruszania
prawa, w prościutki, wręcz
dziecinnie prosty, sposób
ograli tych nieudaczników,
co to się przez osiem lat nie
mogli do nich się dobrać, za
nieortodoksyjne podejście
do praworządności w latach
2005 – 2007. Aby wszelakim
oponentom i przeróżnym
legalistom obecnie i w przyszłości buzie zakneblować,
prezes Jarosław – bo niewątpliwie nic się bez jego zgody
nie dzieje - polecił uchwalić
ustawy, które wszystkie służby specjalne, policję i prokuraturę uczyniły organami
wykonawczymi poszczególnych polityków, legalizując
to wszystko, co do tej pory

w działaniach organów bezpieczeństwa państwa było
nielegalne. Proste? Proste!
Można? Można! Tylko trzeba chcieć i mieć motywację.
A tej prezesowi Jarosławowi nie brakuje. Ktoś zawoła:
sorry, ale wiele z wprowadzanych rozwiązań ustawowych jest, a na pewno może
się okazać, niezgodne z
konstytucją! No i co z tego?
Wcześniejsze nocne obrady
doprowadziły do takiego zapętlenia Trybunału Konstytucyjnego, że jego wyroków
i tak rząd, ani Sejm nie będą
przestrzegać. I co? Zrobi im
ktoś coś? Wojnę prezesowi
Unia Europejska wypowie?
Ok, przyznaję się: żartuję!
Natomiast nie do żartów i śmiechu jest to, co się
ostatnio stało w policji naszej kochanej. Otóż najpierw
wybrany nowy komendant
główny Zbigniew Maj potwornie się wygłupił, pokazując światu gabinet swojego poprzednika, strasznie
przy tym wydziwiając na to,
że jest on na przyzwoitym
europejskim poziomie pod
względem
wyposażenia.
Dziwował się nawet bardzo,
że były komendant lubi chodzić w czystych butach nie
tylko do munduru, ale i do
swojego cywilnego ubranka
także. Straszne luksusy, bo
umywalkę miał i suszarkę
do tego, a na dodatek, jak
jaki głupi, zamontować kazał
sobie system antypodsłuchowy. Straszliwe fanaberie. Zaraz potem publicznie
ogłosił, że funkcjonariusze
Biura Spraw Wewnętrznych
Komendy Głównej Policji
podsłuchiwali co najmniej

REKLAMA

80 dziennikarzy, a kierownictwo BSW KGP wysłał do
roboty w komisariacie na
Dworcu Centralnym w Warszawie i w innych komisariatach stolicy, aby się policyjnej roboty wreszcie nauczyli.
Tym ruchem zaskarbił sobie
moje uznanie, ale krótko
ono trwało, ponieważ ledwie dzień, czy dwa, po tym,
jak wyrzucił ze stanowisk
niektórych komendantów
wojewódzkich (w tym z Wrocławia, na którego złożyłem
w prokuraturze zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych), sam
się musiał ze stanowiskiem
pożegnać. Teraz okazuje się,
że dosyć dziwne były kulisy
jego zadziwiającego awansu ze stanowiska zastępcy
Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Gdańsku na
Komendanta Głównego Policji. Początkowo broniłem
go w gronie znajomych (w
tym byłych funkcjonariuszy), albowiem zanim zaczął
„komendantować” znamienitym był gliniarzem, mogącym pochwalić się dobrą,
bo konkretną policyjną robotą. Ale im bardziej głośno
o tym było, tym coraz mniej
ciekawe wątki zaczęły się
pojawiać i rzucać cień na
jego przeszłość. Ktoś powiedział, że z cienia najtrudniej
się wychodzi, bo nawet jak
się wszystko pozytywnie
wyjaśni, to tego cienia już
się nie zmyje. Przykładem
może być sprawa ordynarnego pomówienia w 2004
roku (pięć butelek wódki i
10 tys. zł pożyczki), którą w
2012 roku definitywnie wy-

jaśniono i Maja oczyszczono.
Pozornie jednak, bo cień pozostał i tamte pomówienia
zaczęły obecnie nowe życie. Trudno w takiej sytuacji
udowodnić, że nie jest się
wielbłądem, chociaż widać
to gołym okiem. Nie mogę
wykluczyć, że Zbigniew Maj
ma rację twierdząc, że za
tą całą rozdmuchaną aferą
stoją ludzie z BSW, byli pupile jego poprzednika, który od 1999 roku służył w tej
formacji, a następnie był jej
głównym szefem. Jeżeli tak
jest, to znaczy, iż policja sięga dna, albowiem w jej łonie
funkcjonują jakieś dziwne
koterie, które zdolne są do
przeprowadzania, według
swego uważania, wszelkich
zmian na najważniejszych
policyjnych stanowiskach. Z
drugiej strony zastanawiam
się, czy te wszystkie służby, których lejce trzymają
ludzie prezesa Jarosława,
nic nie wiedziały o rzekomej nieciekawej przeszłości
kandydata na komendanta
głównego, czy też minister
Błaszczak wiedział, ale wolał mieć mocnego bata, aby
go dyscyplinować. Żadna z
tych wersji dobra nie jest,
bo każda z nich świadczy jak
najgorzej o służbach i ministerstwie. Może też być i tak,
że wymuszenie (dobrowolnej) dymisji było karą za to,
że Zbigniew Maj ośmieszył
ministra Ziobro i kilku innych
ważnych rządowych dygnitarzy, którzy gdzie mogli i
kiedy mogli, łzy krokodyle
ronili (w Polsce i zagranicą)
nad marnym losem 80 podsłuchiwanych w czasach PO-PSL dziennikarzy. A tu nagle

przeprowadzony przez prokuraturę audyt wykazał, że o
żadnym takim podsłuchiwaniu nie ma mowy, albowiem
nie znaleziono na to żadnego, nawet najmarniejszego,
dowodu. Natomiast Z. Maj
głosił zupełnie co innego,
co ja sam w telewizorni widziałem i słyszałem. Jak było
naprawdę? Chyba się nie
dowiemy, tak samo jak nie
dowiemy się o wielu innych
sprawach,
powszechnie
zwanych aferami.
Muszę przyznać natomiast, że bardzo podobają mi się zamiary ministra
Błaszczyka o wyprowadzeniu Biura Spraw Wewnętrznych ze struktur Policji i
podporządkowania ich bezpośrednio ministrowi. Być
może przyjdzie czas, że policja przestanie chronić tych
funkcjonariuszy,
których
można śmiało nazwać „przestępcami w mundurach”, a
których bezkarność rozzuchwaliła (vide: Wałbrzych) i
być może nareszcie zaczną
przebywać tam, gdzie dla
przestępców miejsca są
przygotowane. Dobrze też,
w mojej ocenie, służyć prawu będzie Biuro Spraw Wewnętrznych w prokuraturze
i jawności postępowań tam
prowadzonych. Być może
coraz mniej będzie również
prokuratorów, którzy na wyczyny wspomnianych wyżej
funkcjonariuszy (i ich „ślepych” przełożonych) patrzą
z zamkniętymi oczami. Ale
o tych sprawach, dziejących
się na naszych oczach w Wałbrzychu, napiszę następnym
razem.

www.janusz-bartkiewicz.eu

Zagrają
dla pogorzelców
- Zapraszamy na "Koncert
Charytatywny dla Państwa
Nowakowskich" z Borówna,
którzy w sobotę, 13.02.2016
r., ucierpieli w pożarze swojego domu. Koncert rozpocznie się w sobotę, 20.02.2016
roku, o godz. 15.00 w auli
Gminnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy
ul. Sportowej 44 w Czarnym
Borze. W programie przewidzieliśmy występy lokalnych
artystów. Wystąpią uczniowie i absolwenci GZSP, zespół skrzypcowy "Perpetum"
oraz zespół góralski "Janicki".
Dodatkowo, pod okiem specjalisty z przychodni, będzie
można przebadać cukier i
ciśnienie. Możliwość zakupienia ciasta, herbaty i kawy.
Ponadto licytacje i loteria z
bardzo atrakcyjnymi nagrodami. Opłata za wstęp na koncert jest dobrowolna. Przyjdź
i pomóż! – zachęca w imieniu
organizatorów Joanna Janik,
prezes Stowarzyszenia Górali
Czarnoborskich.
(RED)

Giełda pracy
25 lutego o godzinie 10.00
zostanie zorganizowana kolejna giełda pracy w Świebodzicach. – Tym razem giełda
odbędzie się z Agencją Pracy Las Serwis, a w jej trakcie
oferowana będzie praca przy
produkcji w Biskupicach Podgórnych. Zapraszamy do Młodzieżowego Centrum Kariery
przy ul. Piłsudskiego 28 w
Świebodzicach (przy Gimnazjum nr 1, to samo podwórko,
budynek przy szkole) – zaprasza Anna Stochaj, doradca zawodowy MCK Świebodzice.
(RED)
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
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Budżet partycypacyjny Samorządowcy w Sejmie
Zapraszamy do oddawania głosów na projekty
złożone w ramach budżetu
partycypacyjnego na rok
2016. Głosować można w
lokalach wyborczych zlokalizowanych na terenie poszczególnych gmin Powiatu
Wałbrzyskiego oraz korespondencyjnie, wysyłając
wypełnioną kartę na adres
Starostwo Powiatowe w
Wałbrzychu, al. Wyzwolenia
20-24, 58-300 Wałbrzych.
Przypomnijmy: 2 października 2015 r. Uchwałą Nr
107/2015 Zarząd Powiatu
Wałbrzyskiego uchwalił
zasady budżetu partycypacyjnego na rok 2016.
Dokumenty dotyczące
tej uchwały są do pobrania na stronie internetowej
www.powiat.
walbrzych.pl. Tam, w zakładce budżet partycypacyjny dostępne są karty
do głosowania na projekty w poszczególnych
gminach, lista projektów
oraz wykaz lokali wyborczych, w których zostało
uruchomione głosowanie na projekty złożone
w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2016.
- Głosowanie odbywa się

w dniach 15.02. - 26.02.2016.
Ponadto został uruchomiony
dodatkowy punkt do głosowania w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Wałbrzychu,
w Biurze Obsługi Klienta przy
al. Wyzwolenia 24 (parter).
Wszelkich informacji dotyczących budżetu partycypacyjnego na rok 2016 udziela Paweł
Szudziński - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw
Obywatelskich (pokój 203): nr
tel. 74 84 60 669, e-mail. p.szudzinski@powiat.walbrzych.
pl – informuje Jacek Cichura,
starosta wałbrzyski.

13 lutego 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP miała miejsce Konferencja Samorządowa.
Na zaproszenie Władysława Kosiniak-Kamysza wziął w niej udział Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura wraz
z Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Wałbrzyskiego Stanisławem
Janorem. W spotkaniu uczestniczyło
wielu samorządowców z całej Polski,
a tematyka konferencji dotyczyła
aktualnej sytuacji społeczno-politycznej Polski, prac Sejmu nad projektami ustaw samorządowych oraz
wyzwań dla samorządu w 2016 r.

Starosta Jacek Cichura i wiceprzewodniczący rady Stanisław Janor podczas spotkania z byłym
premierem Waldemarem Pawlakiem.

Pomaluj mój świat radością
W Rzeczce w Gminie Walim
odbyła się II edycja pleneru malarskiego "I Ty możesz zostać Honorowym Dawcą Uśmiechu", w
którym wzięło udział 18 malarzy.
Powiat Wałbrzyski na tym wyjątkowym wydarzeniu reprezentował
wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski. Spotkanie artystów zostało
zorganizowane przy współudziale
Fundacji " Malarze Uśmiechu" oraz
Galerii "Austeria Krokus". Uczestnicy mieli okazję poznać się, podzielić własnymi doświadczeniami oraz
podyskutować o sekretach sztuki
operowania pędzlem.

W Galerii "Austeria Krokus" można oglądać prace 18 malarzy.
REKLAMA

SUPER PRICE 2016

PROMOCJA WALENTYNKOWA NAWET DO 1000 PLN TANIEJ WAŻNA DO 29.02.2016!!

www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl, tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76
BUŁGARIA - WSZYSTKO W CENIE!!! TURNUSY 4,7,9,10,12,13 DNIOWE!!!
• ZŁOTE PIASKI WCZASY AUTOKAREM
V,VI i IX.2016 - 1499 PLN - od 999 PLN!!!
VII, VIII.2016 - 1999 PLN - 1599 PLN!!!
• ZŁOTE PIASKI WCZASY SAMOLOTEM
V, VI, IX.2016 - 2799 PLN - od 1350 PLN!!!
VII, VIII.2016 - 3299 PLN - od 2299 PLN!!!
• ZŁOTE PIASKI OBÓZ TANECZNY AUTOKAREM
VII, VIII.2016 - 1699 PLN - 1499 PLN!!!
• BIAŁA WCZASY AUTOKAREM
VII, VIII.2016 - 1999 PLN - 1599 PLN!!!
• BIAŁA OBÓZ MŁODZIEŻOWY AUTOKAREM
VII, VIII.2016 - 1699 PLN - 1499 PLN!!!
CZARNOGÓRA Z WYŻYWIENIEM:
• DOBRA WODA WCZASY AUTOKAREM
VI,VII,VIII,IX.2016 - 2099 PLN - od 1599 PLN!!!
• DOBRA WODA OBÓZ MŁODZIEŻOWY AUTOKAREM
VII,VIII.2016 - 1999 PLN - od 1799 PLN!!!
CHORWACJA Z WYŻYWIENIEM:

• PAKOSTANE, PODACA, ZAOSTROG WCZASY AUTOKAREM
VI, VII, VIII, IX.2016 - od 1400 PLN!!!

HISZPANIA Z WYŻYWIENIEM:
• LLORET DE MAR WCZASY AUTOKAREM
VI, VII, VIII, IX.2016 - 2399 PLN - od 1690 PLN!!!
• LLORET DE MAR OBÓZ MŁODZIEŻOWY AUTOKAREM
VII, VIII.2016 - 2099 PLN - od 1949 PLN!!!
POLSKA Z WYŻYWIENIEM:
• GRZYBOWO WCZASY Z PRZEJAZDEM LUB WŁASNY DOJAZD
VII,VIII.2016 - 1399 PLN - od 1099 PLN!!!
• GRZYBOWO KOLONIE VII,VIII.2016 - 1099 PLN - 999 PLN!!!
• JASTRZĘBIA GÓRA KOLONIE VII,VIII.2016 - 1490 PLN - od 1160 PLN!!!
• SZCZAWNICA, REWAL, KUDOWA ZDRÓJ, GRZYBOWO
- WŁASNY DOJAZD - OD 80 PLN ZA NOCLEG Z WYŻYWIENIEM!!!
WEEKEND MAJOWY I BOŻEGO CIAŁA Z WYŻYWIENIEM!!!
• SZCZAWNICA, ZAKOPANE, KUDOWA ZDRÓJ, SOKOLEC, REWAL,
GRZYBOWO - WŁASNY DOJAZD - OD 299 PLN!!!
WIELKANOC 2016!!!

• Kudowa, Rewal, Sokolec

25-29.03.2016 - 499 PLN - pakiet
26-29.03.2016 - 449 PLN - pakiet
• Szczawnica
25-28.03.2016 - 499 PLN - pakiet
• Zakopane, Rokiciny Podhalańskie 25-28.03.2016 - 399 PLN - pakiet

INNE IMPREZY DOSTĘPNE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ W BIURACH SPRZEDAŻY.
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Bajkowy świat medialny

Odnoszę wrażenie, że
- w miarę rozwoju elektroniki - przybywa osób, które
żyją w coraz bardziej oderwanym od rzeczywistości
świecie medialnym. I można tu mówić o wzroście w
postępie geometrycznym.
Widzę to sam po sobie. Zastanawiam się, czy to nie
jest rodzaj epidemii, uzależnienia nie mniejszego niż
od narkotyków. Nie potrafię
uzmysłowić sobie skutków
tego uzależnienia, ale odczuwam coraz wyraźniej, że
ten świat medialny staje się
dla mnie ważniejszy niż praca, dom, rodzina. Budząc
się rano zaczynam dzień
od uruchomienia komputera. Pierwsza rzecz – poczta
mailowa, druga - Facebook,
dalej mój blog, następnie
portale internetowe. Potem
przełączam się na TV, obowiązkowo najświeższe in-

formacje – TVN 24. Skaczę
po kanałach, wychwytuję
to wszystko, co się dzieje
na świecie, czym żyją Polacy, jak zapewniają mnie
lektorzy i redaktorzy telewizyjnych informacji oraz magazynów i tracę już orientację, ile w tym wszystkim jest
prawdy, a ile fantasmagorii.
Póki co wiem jedno: od
paru lat w naszych mediach
bezsprzecznie i bezdyskusyjnie Polacy żyją „Royal
Baby”. Nie ma dla nas nic
ważniejszego. Gotowi bylibyśmy wszyscy jak stoimy
ruszyć do Londynu, by zobaczyć na własne oczy kolejne maleństwa księżnej
Kate Middelton, od 2011
roku żony brytyjskiego księcia Williama. Bo przecież
tym żyje cały świat. Wszyscy interesują się „operą
mydlaną” w sercu brytyjskiej polityki. Zamiast systemu prezydenckiego Brytyjczycy mają monarchię,
a jej częścią jest koloryt i
historie, które dzieją się w
rodzinie królewskiej i to jest
dla na - w oczach mediów najważniejsze. Cały niemal
świat, jak czytam lub słyszę

we wszystkich dostępnych
mediach, raduje się i interesuje narodzinami maleństw
książęcej pary, a co za tym
idzie - ruszyła machina marketingowa, książęce dzieci
spowodowały ukazanie się
na rynku lawiny pamiątek
z tym faktem związanych.
Kiedy przyszło na świat
pierwsze dziecko i to męski
protoplasta królewskiego
rodu, książę George, światowe media wprost oszalały. Nie było ważniejszego
tematu. W ślad za tym poszła cała machina biznesowa. Australijska Pandora
wypuściła na rynek specjalny charms, nazwany Royal
Baby Carriage, lansowanie
go było bardzo oczekiwane przez kolekcjonerów
Pandory bowiem należy
do tzw. limitek. Royal Baby
Carriage jest charmsem
- wózeczkiem, ma specjalny grawer 2013, złoconą
koronę i ozdobiony został
cyrkonią. Cena 55 GBP. Boleję nad tym, że nie stałem
się nigdy szczęśliwcem, nie
mam królewskiego charmsu z zaślubin 31-letniej
księżnej Kate z księciem
REKLAMA

Williamem, a Royal Baby
Carriage jest dla mnie w
sferze marzeń tak samo jak
kwota 55 GBP, a w dodatku
musiałbym udać się w celu
jej nabycia do Australii.
Martwi mnie, że w momencie ogólnoświatowej
medialnej euforii i zafascynowania widokiem książęcej pary z maleńkim „baby
royal” w zawiniątku po wyjściu z kliniki położniczej,
znalazł się jakiś tam pojedynczy mizantrop, który
ośmielił się w komentarzu
pod tą rewelacyjną informacją napisać:
„Narodziny
kolejnego
celebryty - „Royal Baby”
przyjąłem ze spokojem, bo
mają one znikomą wartość
w naszym życiu”.
Jak to znikomą wartość?!
Chyba bezduszny „Angol”
żyje na innej planecie. Gdyby znał nasz język i otworzył w tych wielkich dniach
okienka TVN24, tam od
rana do wieczora, a także w
godzinach nocnych, można było śledzić non stop
brzemienne wydarzenia (to
słowo „brzemienne” jest tu
szczególnie celne) związane
z aktem narodzin prawdopodobnego przyszłego monarchy na Wyspach Brytyjskich, a więc dla nas z krwi i
kości londyńczyków to rzecz
szczególnej wagi, wobec
której cała reszta dotycząca
groteskowego kraju nad Wisłą jest milczeniem.
A przecież to co opisałem było zaledwie preludium tego wszystkiego, co
nas podnieca do białości
w związku z tym, że serial
narodzin książątek dopiero
się rozpoczął. Jak dobrze
pójdzie, to jego emisje pobiją rekord amerykańskiej
szmiry pod nazwą „Moda
na sukces”. Piszę to pod
wrażeniem euforii przy
urodzinach drugiej z kolei
Royal Baby, księżnej Charlotty. Nie wstydzę się z tego
powodu, że to imię jest
mi szczególnie bliskie, bo
właśnie szczycę się tym, że
udało mi się napisać i wydać sympatyczna książkę
– albumik o Jedlinie- Zdroju pod tytułem, „U źródeł
Charlotty”. Setki, a może
już tysiące fotosów przesympatycznej rodzinki Katy
i Williama ze swoimi latoroślami potrafią zmiękczyć
serca twarde jak melafiry
w głuszyckich kamieniołomach i wzruszyć do łez.
Ale newsy medialne związane z rozrostem rodziny
królewskiej nie są jedynymi rozpalającymi do granic wytrzymałości umysły
i serca odbiorców. Co rusz

PRACA

w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

sortowanie surowców wtórnych
demontaż RTV i AGD
rozładunek paczek kurierskich
Wałbrzych ul. Główna 9 I piętro
Tel. 74 663 8293, 727 010 114
e-mail: walbrzych@remax-praca.pl

dowiadujemy się o coraz to
nowych sensacjach.
Księżna Kate w grudniu
2015 roku została mianowana honorowym dowódcą brytyjskich sił lotniczych.
Właśnie była gościem obchodów 75. rocznicy powstania RAF. Na tę okazję
wybrała niezwykle efektowny komplet w najmodniejszym w tym sezonie
odcieniu niebieskiego. Co
dokładnie miała na sobie?
Księżna miała na sobie
płaszczyk Alexander McQueen (założony po raz trzeci)
w modnym niebieskim odcieniu. Do tego dobrała toczek marki Lock&Co, szpilki
Gianvito Rossi i ulubione
kolczyki Diamond Drop. Ale
najdrobniejsze szczegóły
garderoby księżnej Kate z
tej uroczystości przesłoniła
rewelacyjna informacja. Fenomenalni paparazzi w wyniku specjalistycznej analizy
jej fotogramów przy wysiadaniu z limuzyny odkryli, że
jest ona w trzecim miesiącu
ciąży i w tym roku spodziewa się trzeciego dziecka. Ta
sensacja zburzyła mój stoicki spokój, po prostu nie
mogłem zasnąć do rana. Już
wyobrażam sobie, co się będzie działo w polskich mediach na wieść o pojawieniu
się kolejnego brytyjskiego
następcy tronu.
A piszę o tym wszystkim
z zawiścią, bo czuję się jako
Polak niedowartościowany.
Gdyby tak u nas, na zamku
królewskim,
zamieszkała
rodzina królewska Dudów.
Jest to możliwe, bo PiS pisze już nową konstytucję.
Prezes stałby się naczelnikiem państwa, a obok tego
utworzylibyśmy ponownie
monarchię, nawiązując do
czasów Stanisława Augu-

KRAZ 7765

Stanisław
Michalik
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sta Poniatowskiego. Postępując rozsądnie, udałoby
się nam - stosując krymski
manewr Putina - połączyć
się unią personalną z Litwą
i Białorusią, wskrzeszając
tym sposobem tradycje
Jagiellonów. Andrzejowi
dodalibyśmy drugie imię
August, a rodzina królewska Dudów osiadłaby na
tronie. Najważniejsze, że
miałby wtedy kto stać na
straży prawa i sprawiedliwości zamiast skompromitowanego
Trybunału
Konstytucyjnego. Jeszcze
trochę i mielibyśmy czym
świat zauroczyć, bo Agata
Duda jest bardzo powabna,
wcale nie gorsza od Kate, a
córeczka Kinga może mieć
nie byle jakie wzięcie, tak
więc przyszłość rodu jest
zapewniona. Wyobraźmy
sobie uroczystość koronacji
pary królewskiej w katedrze
na Wawelu, a koronę założyliby wspólnie naczelnik
państwa z prymasem. A w
ślad za tym nastąpiłyby z
czasem spektakularne seanse narodzin potomstwa
rodu królewskiego powabnej Kingi. Brytyjskie misteria urodzinowe byłyby przy
tym jak małe piwo, a jaka
gratka dla naszych krajowych mediów, zwłaszcza
mediów Jacka Kurskiego!
Oj, łza się w oku kręci, co
by to było za wydarzenie.
Pomyślmy - tak poważnie
- nad tym wszystkim. Przecież nas stać na stworzenie równego brytyjskiemu
świata bajkowego.
Od dziś staję się monarchistą i w miejsce KOD
powołuję Komitet Obrony
Monarchii. Rodacy chodźcie ze mną ! I bardzo proszę
pamiętać, że ja byłem za, a
nawet przeciw!
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Prawnik radzi:

REKLAMA

Wypowiedzenie umowy o pracę po zmianach
Wkrótce wchodzi w
życie nowelizacja kodeksu pracy, odnosząca się
między innymi do umów
o pracę na czas określony. Dziś skupimy się na
ograniczeniach długości
okresu zatrudnienia na
podstawie takiej umowy, zmianie limitu liczby
umów terminowych oraz
na zasadach wypowiadania terminowych umów o
pracę.
Z dniem 22 lutego 2016 r.
wchodzi w życie nowelizacja
kodeksu pracy odnosząca
się m.in. do umów o pracę
na czas określony (ustawa
z dnia 25 czerwca 2015 r. o
zmianie ustawy — Kodeks
pracy oraz niektórych innych
ustaw, Dz. U. z 2015 r. poz.
1220). Jednym z głównych
założeń wspomnianej nowelizacji, jest ograniczenie
nadużywania umów o pracę
zawartych na czas określony,
poprzez ograniczenie długości okresu zatrudnienia
na podstawie takiej umowy
oraz zmianę limitu co do liczby umów terminowych.
- Po nowelizacji okres
zatrudnienia na podstawie

umowy o pracę na czas
określony, a także łączny
okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na
czas określony zawieranych
między tymi samymi stronami stosunku pracy nie
może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba umów
na czas określony nie może
przekraczać trzech – wyjaśnia Agnieszka Trzaska,
prawnik w Kancelarii Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman” we
Wrocławiu. - Oznacza to, że
– licząc razem z umową na
okres próbny – czas trwania terminowych umów
o pracę nie będzie mógł
przekroczyć łącznie 3 lat
(33 miesiące na czas określony + 3 miesiące okresu próbnego). Ponadto,
czwarta umowa (a nie - tak
jak dotychczas - trzecia)
będzie oznaczała zatrudnienie na czas nieokreślony, bowiem przekroczenie
któregokolwiek z wyżej wymienionych limitów będzie
oznaczało przekształcenie
umowy okresowej w umowę na czas nieokreślony, i
to z mocy prawa. Warto w

tym miejscu także wskazać,
że łączny okres 33 miesięcy
i liczbę zawieranych umów
należy liczyć niezależnie od
przerw pomiędzy poszczególnymi umowami terminowymi. Należy również
zaznaczyć, że nowelizacja
przewiduje kilka wyjątków
od limitu długości zatrudnienia na czas określony:
pracodawca może zatrudnić pracownika na czas
określony na okres powyżej
33 miesięcy, jeżeli zawarcie
umowy na czas określony
następuje w celu zastępstwa pracownika; wykonywana praca ma charakter
dorywczy lub sezonowy;
praca wykonywana jest
przez okres kadencji oraz
gdy pracodawca wskaże
obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.
Kolejna ważna zmiana,
którą wprowadza nowelizacja kodeksu pracy, wchodząca w życie 22 lutego
2016 r., dotyczy wypowiadania umów terminowych
oraz zrównania okresów wypowiedzenia terminowych i
bezterminowych umów o
pracę.

- Na gruncie aktualnie
obowiązujących przepisów
pracownik oraz pracodawca mogą wypowiedzieć terminową umowę o pracę zawartą na okres dłuższy niż
6 miesięcy z zachowaniem
2 tygodniowego okresu
wypowiedzenia. Wypowiedzenie jest przy tym ograniczone do sytuacji, w której
w umowie o pracę strony
przewidziały
możliwość
wcześniejszego jej rozwiązania za wypowiedzeniem.
Po nowelizacji, za wypowiedzeniem będzie można
rozwiązać każdą umowę
o pracę na czas określony,
bez względu na czas, na
jaki została zawarta i czy
przewidują to jej postanowienia. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na
czas określony zostanie też
zrównany z okresem wypowiedzenia umowy o pracę
na czas nieokreślony i będzie wynosił:
- 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej
niż 6 miesięcy;
- 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co
najmniej 6 miesięcy;

Całkowita wymiana
asortymentu.

Nowa kolekcja
w super cenach.
Nowy towar

tek)
19 lutego (pia

wna 13 (Piaskowa Góra)
Wałbrzych, ul. Głó
ul. Fornalskiej 43
Boguszów-Gorce,

- 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co
najmniej 3 lata.
Wskazać ponadto należy, że pracodawca wypowiadając umowę o pracę
na czas określony nie będzie musiał informować
pracownika o przyczynach swojej decyzji, co

oznacza w praktyce brak
obowiązku uzasadnienia
wypowiedzenia. Regulacja
ta pozostaje więc na dotychczasowych zasadach –
podkreśla Agnieszka Trzaska, prawnik w Kancelarii
Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”
we Wrocławiu.
(RED)

REKLAMA

RESTAURACJA GOŚCINIEC SUDECKI
GŁUSZYCA UL. WARSZAWSKA 2A

TEL. 534 636 516, 609 150 579
ZAPRASZAMY NA PYSZNE DANIA KUCHNI POLSKIEJ, PIZZE WŁOSKĄ I PYSZNE PIEROGI
ORGANIZUJEMY: WESELA, CHRZCINY, KOMUNIE, IMIENINY, IMPREZY FIRMOWE
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OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
Prezydent miasta Wałbrzycha, działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji
społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Wałbrzychu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Wałbrzycha.
Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji[1] uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta
Wałbrzycha.
Konsultacje przeprowadzone będą:
w okresie od dnia 24 lutego 2016 r. do dnia 18 marca 2016 r. w formie:
1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie
propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Wałbrzycha, a także wyrażenie uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich ustnie do protokołu. Spotkanie odbędzie się w dniu:
• 01.03.2016 r. od godziny 15:00 do godziny 17:00 w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, ul. Wysockiego 29 w Wałbrzychu;
• 15.03.2016 r. od godziny 15:00 do godziny 17:00 w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, ul. Wysockiego 29 w Wałbrzychu.

2. Zbierania uwag ustnych w punktach konsultacyjnych, tj. w:
a) Biurze Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 220, II piętro (budynek z windą, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych);
b) Biurze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
przy ul. Kopernika 2, kierownik Biura - pok. 207 oraz pok. 206, II piętro (budynek z windą, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) w:
• poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 do 15.30,
• wtorki w godz. 7.30 od 16.30,
• piątki w godz. od 7.30 do 14.30.
3. Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej poprzez wypełnienie
formularza zamieszczonego na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod adresem www.um.walbrzych.pl
Wypełnione formularze można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.walbrzych.pl;
b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Biuro Zarządzania
Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, ul. Kopernika 2, 58-300 Wałbrzych;
c) osobiście do Biura Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy
Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 220 II piętro, w godzinach pracy Biura, tj.:
• poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 do 15.30,
• wtorki w godz. 7.30 od 16.30,
• piątki w godz. od 7.30 do 14.30.
Formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały wraz z załącznikami będą dostępne
od dnia 24 lutego 2016 r.:
a) na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod adresem
www.um.walbrzych.pl;
b) w Biurze Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2,
pok. 220 II piętro (budynek z windą i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) w godzinach pracy Biura, tj.
• poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 do 15.30,
• wtorki w godz. 7.30 od 16.30,
• piątki w godz. od 7.30 do 14.30.
Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:
a) z datą wpływu przed dniem 24 lutego 2016 r. oraz po dniu 18 marca 2016 r.,
b) niepodpisane imieniem i nazwiskiem interesariusza bądź osoby reprezentującej interesariusza,
c) przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem uwag ustnych
bądź propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania
z interesariuszami rewitalizacji),
d) nie dotyczące zakresu konsultacji, tj. nie związane z zagadnieniem wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Wałbrzycha.
[1] Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
są w szczególności:
a) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele,
b) użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym
obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe,
c) wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
d) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w a);
e) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
f) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
g) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
h) organy władzy publicznej;
i) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

DB2010

Czwartek, 18 lutego 2016 r.
www.db2010.pl

.PL

G A Z E TA A G LO M E R A C J I WA Ł B R Z YS K I E J

REKLAMA

WYSOKOENERGETYCZNY

Panu Piotrowi Kwiatkowskiemu

BRYKIET DRZEWNY

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca

z suchego drewna bukowego i dębowego
pakowany hermetycznie w workach 18 kg

PROMOCJA – TYLKO 15 ZŁ!

szczapy drewna bukowego i dębowego w workach:

8 kg – 8 zł

składają
Radni Rady Miejskiej Wałbrzycha
Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha Maria Romańska
Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej
Remont rozpoczęty
W ubiegłym tygodniu wykonawca remontu budynku
urzędu miejskiego przy ul.
Żeromskiego 27 w Świebodzicach przejął plac budowy
i tym samym rozpoczęła się
modernizacja zabytkowego,
neoklasycystycznego
obiektu
świebodzickiego
magistratu. Remont obejmuje kompleksową przebudowę i rozbudowę wraz z
termomodernizacją obiektu.
Po wykonaniu tych prac budynek będzie bardziej funkcjonalny, przyjazny osobom
niepełnosprawnym, poprawi
się także jego efektywność
energetyczna. Prace powinny
się zakończyć do 15 grudnia
2016 roku. W związku z remontem przeniesione zostały
wydziały: Wydział Finansowo-Budżetowy, Skarbnik Miasta,
kasa, podatki, księgowość,
(znajdują się obecnie w ratuszu, na parterze), natomiast
Wydział Spraw Obywatelskich,
Ochrony Ludności i Działalności Gospodarczej funkcjonuje
w budynku dworca PKP, ul. Pl.
Dworcowy 1.
(RED)

Wielkanocne
tradycje
Urząd Miejski w Świebodzicach zaprasza do udziału w
konkursie plastycznym na
kartkę świąteczną „Wielkanocne tradycje”. Prace należy
składać do 1 marca 2016 r. w
sekretariacie urzędu miejskiego (Rynek 1), a także w wydziale promocji urzędu miejskiego
(ul. Świdnicka 7, pokój nr 3).
Można także nadsyłać pocztą
na adres: Urząd Miejski, Rynek
1, 58-160 Świebodzice z dopiskiem: konkurs „Wielkanocne
tradycje”.
(RED)

Integracyjne
pożegnanie karnawału
W siedzibie Zespołu
Szkół Zawodowych Specjalnych przy ul. Mickiewicza 24 w Wałbrzychu odbył
się bal karnawałowy. Była
to kolejna impreza integracyjna zorganizowana
przez tę placówkę.
W zabawie karnawałowej udział wzięli: uczestnicy
Środowiskowego
Domu Samopomocy przy
ul. Duracza w Wałbrzychu,
uczestnicy
Warsztatów
Terapii Zajęciowej przy
Stowarzyszeniu Dzieci i
Rodzin Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w
Wałbrzychu, uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych

przy ul. Mickiewicza 24 w
Wałbrzychu,
pracownicy
Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usługowego „Nadzieja” oraz
członkowie Dolnośląskiego
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wałbrzychu. Imprezę rozpoczął
występ Zespołu Wokalno Tanecznego „Iskierki” z Zespołu Szkół Zawodowych
przy ul. Mickiewicza 24.
Oprócz dobrej zabawy podczas balu można było wziąć
udział w konkursie karaoke
oraz zabawach tanecznych.
Dla gości przewidziany był
słodki poczęstunek.
(RED)

Dyktanda gminne
19 lutego 2016 roku o
godz. 17.00 w Gminnym
Centrum Edukacyjno –
Społecznym w Starych Bogaczowicach odbędzie się
V Gminne Dyktando o Pióro Wójta Gminy Stare Bogaczowice. Organizatorzy
będą wybierali Mistrza Ortografii oraz Mistrzowskie
Sołectwo. Dzień później
sprawdzianowi poddadzą
się mieszkańcy Głuszycy.
Pomysł współzawodnictwa oraz tej formy edukacji
podoba się mieszkańcom
i jest organizowany cyklicznie w ramach obchodów „Międzynarodowego
Dnia Języka Ojczystego”.
- Zapraszamy wszystkich

chętnych, nie tylko mieszańców naszej gminy oraz
kibiców na to wydarzenie.
Wszelkich informacji na
temat dyktanda udzielamy
pod nr. tel. (74) 844 35 03
– dodaje Agnieszka Lechowicz.
Z kolei Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy zaprasza na IV
Dyktando Miejskie w Głuszycy pod honorowym patronatem burmistrza Głuszycy
Romana Głoda. Sprawdzian
został zaplanowany na sobotę, 20 lutego (godz. 11.00
- sala widowiskowa CK-MBP
w Głuszycy, ul. Grunwaldzka
26).
(RED)

10 kg – 10 zł

Spółka Węglowa Tepal
ul. Stefana Batorego 82 w Wałbrzychu
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 6:30 - 16:00,
w soboty w godz. 6:30 - 13:00.
Informacje pod numerami telefonu:

(74) 847 60 16 i (74) 847 75 56

Mieszkania
za grosze
W styczniu 2016 roku weszła
w życie uchwała Rady Miasta Jedlina-Zdrój zgodnie, z
którą najemcy komunalnych
lokali mieszkalnych przy ich
wykupie skorzystają z bonifikaty. Jeżeli nabywca wpłaci
całą kwotę jednorazowo, bonifikata wyniesie 95 procent.
W przypadku równoczesnej
sprzedaży wszystkich lub pozostałych lokali (lokalu) w budynku wielolokalowym, jeżeli
nabywca wpłaci całą kwotę
jednorazowo ulga wyniesie aż
99 procent. Bliższe informacje
można uzyskać w Urzędzie
Miasta Jedlina Zdrój.
(RED)

Mają klub seniora
10 lutego 2016 roku w
Wiejskim Domu Kultury w
Dziećmorowicach odbyło się
pierwsze spotkanie “Klubu
Seniora”. Miało ono na celu
sprawdzenie chęci mieszkańców wsi do założenia takiego
klubu. W spotkaniu uczestniczyło ponad 20 osób oraz
sołtys wsi Piotr Pol. Kolejne
zebranie odbędzie się 18 lutego o godz. 16.00 w świetlicy
w Dziećmorowicach. Na ten
dzień zaplanowano przede
wszystkim “burzę mózgów”
– każdy będzie mógł zaproponować różne działania na
przyszłe spotkania, a następnie Danuta Szczęśniak poprowadzi szkolenie z tworzenia
pięknych kwiatów z wstążeczki satynowej.
(RED)

Dofinansują
oczyszczalnie
Wychodząc
naprzeciw
potrzebom
mieszkańców
wsi Gostków, Nowe Bogaczowice, Jabłów oraz Cieszów, Gmina Stare Bogaczowice planuje wdrożenie
projektu polegającego na
budowie
przydomowych
oczyszczalni ścieków.
Gmina Stare Bogaczowice
zamierza ubiegać się o dofinansowanie tego zadania w
ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014 – 2020.
- Zapraszamy wszystkich
mieszkańców tych miejscowości, zainteresowanych budową przydomowych oczyszczalni ścieków, na spotkania
informacyjne. W trakcie ze-

brań omówione zostaną zasady realizacji projektu, warunki
ubiegania się o dofinansowanie oraz rozwiązania techniczne budowy oczyszczalni. Jest
to jedyna możliwość ubiegania się o dofinasowanie unijne
na realizację tego typu zadań
– wyjaśnia Mirosław Lech, wójt
Gminy Stare Bogaczowice.
Zebrania informacyjne odbędą się wg poniższego harmonogramu: 10 marca godz.
16.00 - Gostków (Świetlica
wiejska, ul. Główna 42a), 10
marca godz. 17.30 - Jabłów
(Świetlica wiejska, ul. Główna 37), 10 marca godz. 19.00
Cieszów (Świetlica wiejska, ul.
Główna 26).
(RED)

Przeciw przemocy
W minioną niedzielę
przed wałbrzyskim ratuszem kobiety i dziewczęta
uczestniczyły w akcji przeciw przemocy „One Billion
Rising”, prowadzonej w
ponad 200 krajach.
Polska jej edycja, w którą
włączyło się ponad 60 miast,
nosi nazwę „Nazywam się
Miliard”. Elementem wspólnym jest taniec, który specjalnie w Walentynki ma
wyrażać sprzeciw wobec
wszelkim przejawom przemocy, a także wyrażający
wsparcie dla tych, którzy
tej przemocy doświadczyli.
W wałbrzyskiej akcji wzięły
także udział panie uczest-

Uczestniczki akcji przed
wałbrzyskim ratuszem.

niczące w zajęciach fitness
organizowanych w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Podzamcze”, jak również
dziewczynki korzystające z
zajęć zorganizowanych w
OSK podczas ferii zimowych.
(BAS)
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Co jest w życiu ważne
Andrzej
Basiński

Od pewnego czasu oglądam w telewizji cykliczny program „Życie bez wstydu”. Jego
bohaterami są ludzie doświadczeni przez los różnymi fizycznymi ułomnościami, spowodowanymi między innymi
przez tragiczne wypadki. Ich
twarze, ciała, stały się brzydkie,
a nawet obrzydliwe i odpychające. Jest to dla tych osób źródłem nieustannego cierpienia
i kompleksów, bardzo utrudniających, a nawet uniemożliwiających im normalne życie
i międzyludzkie kontakty. Ale
szukają sposobów przełamania traumy i podejmują walkę
o to, by żyć bez wstydu. Widz
towarzyszy im (podziwiam te
osoby dodatkowo za umożliwienie kamerze podążania ich
śladem) od pierwszej wizyty
u lekarza specjalisty, poprzez
kolejne zabiegi i operacje, mające wyeliminować lub chociażby złagodzić problem. Nie

ukrywają łez i momentów załamania. Ale trzeba zobaczyć
ile radości, ile szczęścia i euforii dają im nawet najmniejsze
efekty leczenia, nawet drobna
poprawa, by sobie uświadomić, jak ważny jest wygląd
bez upokarzających defektów.
Oglądając postępy w ich usuwaniu, cieszę się wraz z bohaterami programu, bywa, że z
łezką w oku...
Wiele jest w naszym życiu
spraw ważnych, decydujących
o tym, czy uważamy się za ludzi szczęśliwych, czy za tych,
których marzenia, oczekiwania
i potrzeby zostały chociażby
częściowo zaspokojone. Zwykle do pełni szczęścia ogromnej części rodzaju ludzkiego
sporo brakuje, ale natura tak
to pomyślała, że często zadowalają nas pojedyncze sukcesy
i osiągnięcia. Jak śpiewał w latach mojej młodości Wojciech
Skowroński: „Ja to się cieszę
byle czym”. Wielokrotnie nawet światełko w tunelu, krótki
błysk słońca w naszym życiu,
drobna, ale dobra nowina, niwelują ciężar przygniatający
nas i zakłócający sen, ponawiany systematycznie z nastaniem
świtu i towarzyszący w ciągu
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dnia jak ciężki plecak. Takim
trudnym do udźwignięcia balastem są przeróżne dolegliwości ciała i duszy, choroby
w rodzinie, niepowodzenia w
pracy lub jej brak, oddalający
się - mimo wytrwałej wędrówki - cel lub świadomość dobiegania końca życiowej podróży
oraz tęsknota za tym, czego już
nie doświadczymy. To „oczywiste oczywistości”, jak rzecze
klasyk.
Jak by tego było mało, wielu bierze na swoje barki to, co
rzuca na nie polityka. Od co
najmniej kilku lat jest to ciężar
szczególnie dojmujący, czasami nawet rujnujący stosunki
rodzinne i sąsiedzkie, sprawiający, że przyszłość staje się
niepewna, a nawet przeraża.
Mamy pecha żyć w czasach,
kiedy małemu, nie tylko posturą, człowiekowi, zachciało
się przemożną siłą złych emocji i pomysłów zdruzgotać
istniejący porządek, zapewne
bardzo jeszcze ułomny, ale
godny naprawy przez ludzi
mądrych i życzliwych ludziom,
a nie przez jednostki nawiedzone i przeżarte żółcią. Nasze
społeczeństwo zostało w efekcie takich działań dotknięte
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rozkładem, który może postępować przez wiele lat. I wielu
przyłożyło (i jeszcze przyłoży)
do tego rękę. Chyba, że jakieś
szczęśliwe zrządzenie losu
wcześniej przegoni demony.
Na razie w mrokach kolejnej
miesięcznicy, na żałosnym podium - drabince, lekko upiorna
mała postać wykrzykuje zapowiedź kolejnych niepokojów,
bo bez nich jej egzystencja
jest niemożliwa.
Byłbym szczęśliwy, gdyby,
podobnie jak we wspomnianym na wstępie programie,
oszpecony chory trafił nareszcie do lekarza rokującego
nadzieje na zagojenie się ran.
Odnosi się to do obu stron
polskiego gniewu. Ale chyba
jestem idealistą...
Z Panem Januszem Bartkiewiczem spieramy się od pewnego czasu na tych łamach,
prezentując opinie i poglądy,
przez jednych przyjmowane, a
przez drugich odrzucane. Taka
jest zdrowa kolej rzeczy. To dla
mnie zaszczytny „fechtunek”,
bo mój (zgadzam się z Autorem – nie jest tu zasadne słowo „adwersarz”) interlokutor
szermuje konkretnymi argumentami i prezentuje ciekawe
spostrzeżenia.
Ale jeśli tego rodzaju pojedynek może się okazać destrukcyjny, gotów jestem od
niego odstąpić, bo nie odczuwam żadnej satysfakcji, gdy
czytam, że niektóre fragmenty
mojej pisaniny („Pragmatyzm
czy pobożne życzenia”) Pana

Bartkiewicza zabolały. Zbyt
wiele mam szacunku i uznania,
a nawet podziwu dla Autora,
chociażby za jego wytrwałość
i konsekwencję w dochodzeniu do prawdy w sprawie zabójstwa wałbrzyskiego antykwariusza, by godzić się z taką
ewentualnością. Nawet gdy
miałaby na tym ucierpieć siła
mojej argumentacji. W konkretnym przypadku chodziło
o rzekome zaliczenie przeze
mnie Pana Bartkiewicza do
grona gorliwych neofitów.
Z naciskiem stwierdzam, że
określenie to skierowane było
do ludzi o chwiejnym charak-

terze, gotowych do natychmiastowego przypodobania
się nowej władzy. Pan Bartkiewicz, co wielokrotnie wykazał, posiada stałe polityczne
poglądy, których wprawdzie
nie akceptuję, ale staram się
zrozumieć. A jego ostatnie
sugestie, że marzy mi się jakaś rewolucja i namawiam do
organizowania bojówek, traktuję jako żart. Może, Panie Januszu, odpuśćmy sobie na pewien czas dyskurs polityczny,
a (ewentualnie) ścierajmy się
na innym polu, by zachować
o naszych potyczkach dobre
wspomnienia?

Pożytecznie i wesoło w OSK

2 marca - JELENIA GÓRA, 3 marca - ZGORZELEC i BOLESŁAWIEC,
4 marca - WAŁBRZYCH, 5 marca - LUBIN i GŁOGÓW,
6 marca - WROCŁAW

Tradycyjnie już Ośrodek Społeczno-Kulturalny
Spółdzielni Mieszkaniowej
Podzamcze w Wałbrzychu
zadbał o pożyteczne wypełnienie dzieciom wolnego
czasu podczas ferii zimowych.
Program dwutygodniowych
zajęć zapewnił ich uczestnikom
wiele atrakcji podczas zabaw
i imprez sportowych, a także
możliwość zdobycia różnorodnej wiedzy. Prelekcje edukacyjne dotyczyły zdrowego odżywiania się i ochrony zdrowia
oraz bezpieczeństwa. Zajęcia
prowadzili funkcjonariusze policji, straży miejskiej oraz przedstawiciele powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej,
która ufundowała nagrody dla
laureatów konkursu plastycznego „Zdrowy styl życia”. Dużym zainteresowaniem cieszyła
się nauka udzielania pierwszej
pomocy, zorganizowana przez
przedstawicieli PCK.
Warsztaty
recyklingowe
zrealizowano przy współpracy

Zajęcia taneczne.
z Fundacją RECAL, a przyrodnicze z Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych.
Przez cały okres ferii dzieci
brały udział w społecznej akcji
EkoWalentynek, angażując się
w zbiórkę zużytych baterii.
Dzieci uczestniczyły także w plastyczno-teatralnym
spotkaniu „Wierszem malowane” w Wałbrzyskiej Galerii
Sztuki BWA oraz warsztatach
plastycznych w Muzeum Porcelany. Dla chętnych zorganizowano zajęcia plastyczne,
naukę tańca prowadzoną

przez instruktorkę Szkoły Tańca Carmen oraz konkurs „Mam
talent”. Nie zabrakło gier i zabaw świetlicowych oraz sportowej rywalizacji. Rozegrano
dwa turnieje tenisa stołowego
oraz mistrzostwa w bilardzie,
cymbergaju i piłkarzykach.
Ferie pożegnano balem
przebierańców, podczas którego nagrodzono dzieci najoryginalniej przebrane oraz
zorganizowano urozmaicone
animacje i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.
(BAS)
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Dziękujemy tym wszystkim którzy corocznie wspierają
działalność hospicjum w postaci przekazania 1%

Minął kolejny rok działalności wałbrzyskiego hospicjum, to już 22 lata jak pomagamy chorym w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej. Leczymy ból i inne przykre dolegliwości, nie zawsze jest to
pasmo sukcesów, mamy też porażki dla nas jest to lekcja pokory, ale także nowych doświadczeń, dzięki
którym możemy bardziej efektywnie leczyć objawy choroby. Środki przekazywane przez NFZ nie wystarczają na pokrycie potrzeb naszych podopiecznych, tych będących w domach jak i leżących w hospicjum, w
ubiegłym roku objęliśmy opieką ponad 1800 pacjentów i ich rodzin. Tylko dzięki Państwa wsparciu jesteśmy w stanie sprawować opiekę na odpowiednim poziomie.
Dzięki 1% mogliśmy rozbudować hospicjum stacjonarne. Rozbudowa dofinansowana była przez
zbierane przez kilka lat środki z 1% oraz darowizny. Na ten cel przekazaliśmy 577 tys. zł, 1500 tys. zł
pochodziło z budżetu partycypacyjnego gminy Wałbrzych. Zebrane środki zebrane z 1% pozwoliły nam
na wyposażenie naszego hospicjum. Zwiększyliśmy liczbę łóżek z 12 na 18, powstał dział rehabilitacji,
gabinet zabiegowy, oraz miejsce dla zmarłych, gdzie rodzina może pożegnać się ze swoim bliskim. Dzięki
rozbudowie powstało okazałe atrium na które można wyjechać z chorym na wózku a nawet z pacjentem
leżącym w łóżku. Chwile spędzone na świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni są wielką radością dla naszych podopiecznych.
Dzięki przekazaniu 1% mogliśmy przyjąć dodatkowo do naszego hospicjum 57 pacjentów z obszaru
gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Dzięki 1% możemy opiekować się rodzinami chorych i osieroconymi dziećmi. W 2015r. pod naszą
opieką było 30 rodzin i 23 dzieci.
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OKNA z Wałbrzycha

20 LAT TRADYCJI
WENTYLACJA TO:

• świeże powietrze
• jakość życia
• pozytywna atmosfera

PROFESJONALNY MONTAŻ NAWIEWNIKÓW OKIENNYCH
Nawiewnik to niewielkie nakłady i świetne efekty

Tylko u nas:

regulacja i naprawa okien PCV,
wymiana szyb i uszczelek

Zostań Aniołem Hospicjum, podaruj nam 1%.

Stracona szansa
Siatkarze
Victorii
PWSZ Wałbrzych w 20.
kolejce I ligi przegrali we
własnej hali z Espadonem
Szczecin 2:3. Był to już
piąty pięciosetowy mecz
wałbrzyszan w tym roku.
Po 2 ostatnich zwycięstwach w lidze do hali
kompleksu Aqua–Zdrój
przyszło prawie 1000 kibiców. Victoria PWSZ rozpoczęła mecz w składzie:
Lipiński, Superlak, Rutecki, Białek, Szczygielski,
Filipiak oraz Mierzejewski jako libero. Spotkanie
zaczęło się fatalnie, bo
już na początku gospodarze przegrywali aż 1:7.
Po przerwie technicznej
miejscowi wzięli się do
odrabiania strat i osiągnęli 2–punktową przewagę.
Przy stanie 23:21 wiele
osób już myślało, że Victoria PWSZ wygra premierowego seta, ale - niestety
- stało się odwrotnie. To

Espadon zdobył 4 punkty z rzędu, z czego 3 blokiem, dzięki czemu wygrał
seta 25:23. Druga odsłona
była znacznie gorsza w
wykonaniu wałbrzyszan.
Na początku mieli punkt
straty, ale później coś się
rozsypało w drużynie. Fatalnie zaczął grać środek
pola i w konsekwencji
miejscowi zaczęli tracić
coraz więcej oczek. Ostatecznie przegrali odsłonę
aż 16:25, a w całym meczu
było już 0:2.
Trzecią partię podopieczni Krzysztofa Janczaka rozpoczęli z wysokiego „C” i przed pierwszą
pauzą techniczną prowadzili 8:2. Po niej szczecinianie rzucili się do ataku
i wygrywali 15:14. Pod koniec na parkiecie pojawił
się Sebastian Zieliński i od
tej pory rozpoczęła się dobra passa Victorii PWSZ,
która wygrała tę partię

25:20. Początek czwartego seta był dosyć wyrównany, ale miejscowi długo
utrzymywali jeden punkt
więcej. W końcówce przyjezdni odskoczyli na 24:20
i mieli już piłkę meczową.
Jednak wałbrzyscy zawodnicy zdobyli 4 oczka z
rzędu i wyrównali rezultat
spotkania. Kibice długo
czekali na rozstrzygnięcie,
ale to gospodarze wygrali
30:28 i był potrzebny tie–
break. W nim szybko na
kilka punktów odskoczyli
szczecinianie i przy zmianie stron prowadzili 8:6.
Potem powoli powiększali
przewagę i ostatecznie
Victoria PWSZ przegrała
w tie–breaku 10:15 i cały
mecz 2:3.
W kolejnej serii gier wałbrzyszanie zagrają w Siedlcach z miejscowym KPS.
Spotkanie zostanie rozegrane w środę, 17 lutego.

Radosław Radczak

Idol – całoroczny sprawdzian
Od 2002 r. na terenie
Wałbrzycha i okolic organizowana jest całoroczna
rywalizacja w kilku dyscyplinach i kategoriach
wiekowych – Grand Prix
„Idol”, którego twórcą
oraz stałym uczestnikiem
jest Marek Henczka, nauczyciel z zawodu, prezes Wałbrzyskiego Klubu
Biegacza Podzamcze –
Zamek Książ. Hasłem cyklu jest „Postaw serce na
nogi!”.

Biorący udział w „Idolu”,
współzawodniczą ze sobą
na biegowych (także marsze
nordic walking) i kolarskich
trasach, a także na pływalni
od zimy do jesieni. Tradycyjnie cykl otwiera biegowy
Memoriał Stanisława Kaczmarka, a kończy Cross Niepodległości, obie imprezy
na wałbrzyskim Podzamczu.
Tegoroczny program 15.
edycji „Idola”, obejmuje 20
zawodów, z których dotychczas przeprowadzono trzy.

Niektóre z jeszcze przewidzianych, są zagrożone z
powodu aury, która zupełnie nie przypomina zimowej. Np. brak śniegu storpedował narciarski bieg O
Puchar Gór Suchych w rejonie schroniska „Andrzejówka”, który miał się odbyć 20
lutego. Należy mieć nadzieję, że kolejne punkty programu cyklu „wypalą”, bo
jeśli chodzi o uczestników,
to z pewnością nie zawiodą!
(A.Bas.)

Zagrali dla Inez i Wiktorii

Uczestnicy turnieju razem z chorymi dziewczynkami i ich rodzinami.

Drużyna Bez Napinki, w
składzie której wystąpili
byli piłkarze Górnika Wałbrzych, wygrała w Kamiennej Górze charytatywny
turniej piłki nożnej. Celem
imprezy była zbiórka pieniędzy na rehabilitację dla
Inez Pochmara i Wiktorii
Abramczyk. Dzięki hojności uczestników udało się
zebrać prawie 12 tysięcy
złotych!
W Hali Sportowej ZSZiO
przy ul. Traugutta 2 w Kamiennej Górze w szranki stanęło 16 zespołów piłkarskich,
złożonych z przedstawicieli
różnych dyscyplin i środowisk, głównie z Kamiennej
Góry, Wałbrzycha, Świebodzic i Świdnicy. Zawody
wygrała ekipa Bez Napinki
z Kamiennej Góry, w której
zagrali m.in. byli piłkarze
Górnika Wałbrzych: Adrian
Moszyk i Damian Misan oraz
zawodnicy Miedzi Legnica i
Zagłębia Lubin. Drugie miejsce zajął Cieśliński Team ze

Świebodzic, a trzecią lokatę
zajął Narodowy Wałbrzych.
- Przez cały dzień rozgrywane były mecze piłkarskie,
którym towarzyszyły pokazy
tańca zumba i występy zespołu muzycznego. Kulminacją była wielka licytacja,
w trakcie której można było
zdobyć m.in.: spodenki bokserskie z podpisem Artura
Szpilki, rękawice bokserskie z
podpisami znanych polskich
pięściarzy, rękawice znanych
polskich zawodników MMA,
koszulki z autografami czołowych zawodników KSW,
koszulkę reprezentacji polski kobiet w piłce nożnej,
koszulki drużyn ligowych w
piłce nożnej. Aż 900 złotych
uzyskaliśmy podczas licytacji
koszulki Roberta Lewandowskiego, 600 zł za klubową
koszulkę Polonii Świdnica,
a 400 zł za trykot Zagłębia
Lubin. W sumie, z licytacji i
kwesty udało się nam zebrać
11 890 złotych! Serdeczne
podziękowania kierujemy

do wszystkich darczyńców
oraz pod adresem organizatora akcji - Kamila Szopy,
prowadzącego imprezę DJ
TEAM Kamila Zięby oraz
sponsora nagród, którym był
Skup Aut Kasacja Pojazdów z
ul. Sportowej 14 w Wałbrzychu. Z serca dziękujemy także: kibicom i piłkarzom Górnika Wałbrzych (szczególnie
trenerowi Marcinowi Morawskiemu), koszykarzom i trenerowi Górnika, kibicom Polonii
Świdnica i Arki Gdynia, drużynom Klub Rugby Arka Gdynia
i Pit Bull City Gdynia, kibicom
Cracovii, Stowarzyszeniu Kibiców GKS Tychy, Śląska Wrocław, Zagłębia Lubin, Arturowi Siudmiakowi oraz Klubom
Imperium Boxing Wałbrzych,
Ko Gym Świebodzice i Contender Klub Kamienna Góra.
Szczególne podziękowania
także dla przyjaciela rodziny
– Adriana – mówi w imieniu
rodziców obu dziewczynek
Tadeusz Pochmara.
(RED)
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• Ogłoszenia okolicznościowe
• Podziękowania
• Kondolencje • Nekrologi

WAŁBRZYCH – PIASKOWA GÓRA, ul. Orłowicza 85a

ZAPRASZA NA DOMOWE POSIŁKI
ORGANIZUJEMY:

• WESELA • CHRZCINY • KOMUNIE
• IMPREZY FIRMOWE I SPORTOWE

Tel. 509 52 60 11

w Tygodniku DB 2010, w portalu db2010.pl
na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!

Sportowy raport

Piłkarki zastąpiły piłkarzy
Piłkarki nożne AZS PWSZ
Wałbrzych z powodzeniem zastępują kolegów w
marszu do krajowej elity. Chyba jeszcze wiele wody
upłynie, zanim futboliści
nawiążą do dawnych sukcesów Górnika i Zagłębia.
Teraz to panie dyktują warunki, chociaż smuci mnie
kontuzja Darii Antończyk,
klubowej i reprezentacyjnej bramkarki – powiedział
trener Marcin Gryka.
Po zwycięstwie w I lidze,
wałbrzyszanki pierwszy sezon występują w ekstralidze.
Na półmetku rozgrywek zajmują 5. miejsce (prowadzi
Medyk Konin). W połowie
marca rozpocznie się runda
wiosenna, z którą w klubie
wiążą spore nadzieje.
- Plan minimum, to zajęcie miejsca w pierwszej
szóstce. Stać nas nawet na
więcej, zwłaszcza, że prawie
połowa zespołu to kadrowiczki - zaznaczył trener.
Najbardziej znana z nich,
to bramkarka, 34-letnia Daria Antończyk, która 27 razy
zagrała w reprezentacji Polski. Zadebiutowała w niej w
2009 roku, w wygranym 2:0
w Raciborzu meczu z Czechami. Ostatni raz zagrała
przy końcu stycznia w wygranym 1:0 spotkaniu z Portugalią w Marinha Grande.
Przed przyjazdem do Wałbrzycha, występowała w Unii
Racibórz, z którą 5-krotnie
zdobyła mistrzostwo Polski,
4 razy w hali i 3 razy Puchar
Polski. Ma też za sobą grę
w kobiecej Lidze Mistrzów
i roczny kontrakt z Ajaxem
Amsterdam.

Daria Antończyk z trenerem Marcinem Gryką.

- Na treningu Daria zderzyła się z zawodniczką i najbardziej ucierpiała jej prawa
noga. Nastąpiło naderwanie
więzadeł w stawie skokowym. Będzie z tego powodu
musiała pauzować jeszcze
co najmniej dwa tygodnie.
Daria to dobry duch drużyny
w lidze i reprezentacji. Jest lubiana i stanowi autorytet dla
koleżanek. Wykazuje się refleksem i skocznością, doskonale dyryguje obroną. Bardzo
liczymy, że szybko wyleczy
kontuzję – stwierdził Gryka.
Z powodu urazu nie zagrała 14 lutego w towarzyskim meczu z Islandią w Niecieczy, zremisowanym 1:1
oraz pod znakiem zapytania
stoi wyjazd na turniej na Cyprze na przełomie lutego i
marca.
Antończyk rozpoczynała
swoją przygodę ze sportem
jako...bokserka, kontynuując
rodzinne tradycje, bo w ringu walczył jej ojciec i dziadek. W mistrzostwach Polski
w Zawierciu w 2002 r. zdobyła brązowy medal. Brat jest

Tel. 790 709 590

piłkarzem GKS Jastrzębie.
Ukończyła studia wychowania fizycznego i pracuje już
jako nauczycielka.
Oprócz niej, do kadry na
mecz z Islandią powołane
zostały jej klubowe koleżanki: Weronika Aszkiełowicz i
Aleksandra Bosacka. W kadrze U19 znalazła się Małgorzata Mesjasz, a do kadry
U17 trafiły Klaudia Miłek i
Edyta Botor. Trener reprezentacji Wojciech Basiuk zainteresowany jest ponadto
Sofią Gonzalez i Agatą Sobkowicz, które występowały
już w reprezentacji.
W 2017 roku w Holandii
odbędą się mistrzostwa Europy. Aktualnie w naszej grupie prowadzi Szwecja przed
Słowacją, Danią, Polską i
Mołdawią. W tym roku Polki
zagrają z Danią (7 kwietnia) u
siebie, ze Słowacją (12 kwietnia) na wyjeździe, ze Szwecją
(2 czerwca) na własnym boisku, z Danią (7 czerwca) u
rywalek oraz z Mołdawią (20
września) u siebie.
Andrzej Basiński

• Trzy zawodniczki AZS
PWSZ Wałbrzych zostały
powołane przez Wojciecha Basiuka na spotkanie
reprezentacji Polski kobiet
z Islandią w Niecieczy: Weronika Aszkiełowicz, Aleksandra Bosacka oraz Daria
Antończyk. Pierwsza weszła
na boisko w 64 min., zastępując Annę Zapałę, druga
zawodniczka pojawiła się
w 90 min. za Ewelinę Kamczyk. Za to bramkarka ekipy
Marcina Gryki przesiedziała
całe spotkanie na ławce rezerwowych. Biało–czerwone
zremisowały 1:1, a jedyną
bramkę dla naszej drużyny
narodowej strzeliła Nikol Kaletka.
• Klaudia Miłek z AZS PWSZ
Wałbrzych w meczu reprezentacji Polski do lat 17 z
Irlandią, w 70 minucie zdobyła bramkę. Był to jedyny
gol dla polskiej drużyny w
tym spotkaniu. Niestety, w
89 min. Polki straciły prowadzenie i ostatecznie zremisowały 1:1. W tym meczu
wystąpiła również inna zawodniczka zespołu z Wałbrzycha – Edyta Botor. We
wtorek, 16 lutego w Warszawie odbędzie się rewanżowa
potyczka między tymi reprezentacjami.
• Piłkarki AZS PWSZ Wałbrzych przegrały na bocznym boisku Stadionu
1000–lecia z wicemistrzem
Polski Zagłębiem Lubin

0:1. Oba zespoły były dość
osłabione przez brak zawodniczek, które zostały powołane do kadr narodowych.
W drużynie Marcina Gryki
zabrakło: Darii Antończyk,
Weroniki Aszkiełowicz, Aleksandry Bosackiej, Edyty Botor, Klaudii Miłek oraz kontuzjowanych Agaty Sobkowicz
i Anny Rędzi. Wałbrzyskie
akademiczki rozpoczęły w
składzie Urbańska (Ludwiczak) – Iwańczuk, Mesjasz,
Konopka, Konat, Lizoń,
Brzeska, J. Pluta, Borkowska,
Gonzalez, D. Pluta, a na zamiany wchodziły Jędras, Żurawska, Choińska, Staranowicz, Mrozińska, Kowalczyk.
Trenerzy AZS–u skorzystali
łącznie aż z 18 zawodniczek.
Samo spotkanie było bardzo
wyrównane i oba zespoły
miały dużo okazji do zmiany
rezultatu. Najlepszą w zespole wałbrzyszanek miała
Magdalena Konopka tuż po
przerwie, ale - niestety - nie
wykorzystała rzutu karnego.
Za to na kwadrans przed
końcem jedyną bramkę w
spotkaniu zdobyła Joanna
Bugajska, która jest... bramkarką, ale tym razem zagrała
w polu. Rewanż odbędzie się
w sobotę, 20 lutego w Lubinie.
Radosław Radczak

• Piłkarze pierwszoligowego Zagłębia Sosnowiec
będą przygotowywali się
do rundy wiosennej w
Wałbrzychu. Zgrupowanie

w Centrum Aktywnego Wypoczynku AQUA ZDRÓJ została zaplanowane w dniach
17-21 lutego. Jednym z
elementów
przygotowań
będzie towarzyskie spotkanie z Górnikiem Wałbrzych.
Mecz zostanie rozegrany w
sobotę, 20.02 o godz. 11.00
na boisku bocznym przy ul.
Ratuszowej.
• Koszykarze Górnika
Trans.eu Wałbrzych nie
zagrają w finałach Mistrzostw Polski Juniorów
do lat 20. W rozegranym w
Wałbrzychu turnieju półfinałowym gospodarze pokonali tylko Ochotę Warszawa
59:55, a przegrali mecze z
Treflem Sopot 53:79 i Basketem Poznań 54:86, które
awansowały do turnieju finałowego. Po porażce w meczu
otwarcia z faworyzowanym
Treflem, Górnik nie mógł
sobie pozwolić na kolejną
porażkę. Po ciężkim boju w
sobotę wałbrzyszanie pokonali Ochotę i o awansie miał
zadecydować ostatni mecz z
Basketem Poznań. - W połowie drugiej kwarty, po bardzo kontrowersyjnej decyzji
sędziego, z boiska został
wyrzucony Damian Durski.
Z powodu pięciu przewinień
meczu nie dokończyli: Marcin Jeziorowski, Maciej Krzyminski i Łukasz Kołaczyński
– podkreślają działacze Górnika. Gospodarze przegrali z
poznaniakami 54:86.
(RED)
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Piąty kontynent Witolda Radke
Wałbrzyski
maratończyk Witold Radke zrealizował właśnie swoje
kolejne wyzwanie. Otóż
przebiegł swój 99. maraton, tym razem w Marakeszu, trzecim co do
wielkości mieście Maroka.
Jednocześnie „zdobył” 5.
kontynent, Afrykę, po maratonach w Europie, Azji,
Ameryce Północnej i Południowej. I zapewne jeszcze wiele wyzwań przed
tym ambitnym i wytrwałym biegaczem, mającym
w swoim dorobku Koronę
Maratonów Świata. - Pozostała mi jeszcze Australia i
Antarktyda – zapowiada.
Maraton w Marakeszu odbył się po raz 27. Na starcie,
w jego reprezentacyjnych
alejach w centrum miasta,
stanęło ok. 3 tys. zawodników, w tym prawie 800 stanowili uczestnicy rywalizacji
na dystansie 42 km 195 m, a
pozostali wybrali półmaraton. Radke był jednym z ok.
30 startujących Polaków.
Sceneria biegu urzekła
wałbrzyszanina:
- Trasa przebiegała wśród
oliwkowych i pomarańczowych gajów, a daleko, na
horyzoncie widniało pokry-

NOWOŚĆ!
PRZETACZANIE
TARCZ HAMULCOWYCH
NA AUCIE

100 % GWARANCJI

serwis motocykli, skuterów i qadów

Serwis Motoryzacyjny Goliat
oferuje:
• kompleksowe naprawy samochodów
• sprzedaż opon
• naprawę ogumienia
• wyważanie kół
• sezonowe przechowywanie opon
• prostowanie felg stalowych
• i aluminiowych
• pełen serwis klimatyzacji
ul. Skarżyska 6, 58-300 - Wałbrzych
tel.: (74) 84 265 92
www.goliat.walbrzych.pl

te śniegiem pasmo górskie
Atlasu. Dodatkową atrakcją
były pasące się wielbłądy
oraz rosnące po obu stronach egzotyczne drzewa
obsypane różnobarwnym
kwieciem. Maraton odbywał się przy częściowo zamkniętym ruchu, a nad bezpieczeństwem zawodników
czuwało wielu policjantów
i żołnierzy. Zaskoczeniem
dla mnie była temperatura.
Przed wyjazdem obawiałem się upału, a tymczasem
na starcie było 10 st. C, a w
rejonie mety 25. Maroko
to kraj kontrastów, co było
widoczne na trasie. Ciągle
mijały mnie luksusowe auta
i autokary wypełnione turystami, a ja z kolei mijałem
załadowane owocami wózki, ciągnięte przez osiołki.
Później, podczas zwiedzania Marakeszu, te kontrasty
były jeszcze wyraźniejsze.
M. in. na zapleczu pięciogwiazdkowego hotelu znajdowały się nędzne lepianki,
jakich byśmy nie spotkali u
nas, nawet na najbardziej
zapadłej wsi – opowiada o
swoich wrażeniach. Wspomniał także o niedociągnięciach organizacyjnych imprezy.

w Niemczech i Anglii.
Atrakcyjne zarobki,
sprawdzone kontrakty.
Tel. 509892436

Usługi
geodezyjno-kartograﬁczne
Jakub Juchniewicz

ǴXJBED[ZNZVTVHJX[BLSFTJF

HFPEF[KJJLBSUPHSBöJ
NJFSOJDUXBHØSOJD[FHP
TLBOPXBOJB QMPUPXBOJB
JPCSØCLJDZGSPXFKNBQ
PSB[EPLVNFOUØX
LTFSPLPQJJXJFMLPGPSNBUPXFK

1SBDPXOJBVM#FFUIPWFOB
CVEZOFL7JDPUFMV
tel./fax (74) 842 48 84, tel.kom. 505 04 42 86
e-mail: geodezja.juchniewicz@wp.pl

Radke na mecie z jednym ze startujących Polaków.

Ale poziom sportowy
zawodów był wysoki. Zwyciężył Kenijczyk Moses
Gaikaria w czasie 2:11.41.
Pierwszym Europejczykiem
był 8. na mecie Francuz
James Theuri z rezultatem
2:18.19, a pierwszym z Polaków był Bartłomiej Czyż
– 2:49.51. Radke zajął w
klasyfikacji generalnej 637.

miejsce – 4:35.07, natomiast w kategorii powyżej
50 lat zajął 53. lokatę. Gdyby klasyfikowano starsze
kategorie, to zarówno w
M60 i M70, byłby zdecydowanie pierwszy.
Przed nim jubileusz – setny maraton. Wielce prawdopodobne, że przebiegnie
go latem w Wałbrzychu, ale

na konkrety jeszcze za wcześnie.
Pan Witold dodał, że jego
start w Marakeszu stał pod
dużym znakiem zapytania,
co było rezultatem niezbyt
fachowo przeprowadzonego zabiegu wyrwania zęba
i spowodowało ponad trzy
miesiące zmagania się z bólem. Nie chciał jednak za-

Wójt Gminy Walim,
podaje do publicznej wiadomości,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9,
został wywieszony na okres
od 18.02.2016 r. do 10.03.2016 r.
wykaz Nr 5/2016 z dnia 18.02.2016 r.
nieruchomości gminnych
przeznaczonych do oddania
w dzierżawę, najem.

Poszukujemy osoby

USŁUGI

PROJEKTOWANIE
I WYKONAWSTWO
KANALIZACJI

WSZYWANIE

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ

ESPERALU

CAŁYCH
I USZKODZONYCH
ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

507 943 593

(mile widziane Panie)
obdarzonej zdolnościami
manualnymi do oprawy
i pakowania fotoobrazów.
CV prosimy wysyłać na email:
rekrutacja@citydruk.pl

KREDYTY GOTÓWKOWE
DO 150 TYS.
Pracuj jako opiekun seniora

REKLAMA

POŻYCZKI GOTÓWKOWE
Raty na każda kieszeń
Od 500 do 5000 zł
Szybka decyzja kredytowa
Proste zasady
Zadzwoń na numer:

22 123 0000

Wyślij SMS-a o treści „P” na numer

505 123 000

(koszt wg stawek operatora)

HIPOTECZNE, DLA FIRM,
ODDŁUŻENIOWE,

POŻYCZKI POZABANKOWE
DO 24 TYS.
POŻYCZKI OD 100 ZŁ
DO 2 TYS. ZŁ Z KOMORNIKIEM.
58-160 ŚWIEBODZICE
UL. WAŁBRZYSKA 7A
TEL. 74/664-30-02, 663-712-904.

REMONTOWO
– BUDOWLANE
TEL.

730 275 689

montaż anten
satelitarnych
i naziemnych
tel.: 501-674-338
i 74-854-17-12

wieść swoich sponsorów. Za
umożliwienie startu w Afryce
gorąco dziękuje prezesom:
Bożenie Niewiedział (PAKT),
Krzysztofowi Brosigowi (RONAL), Marcinowi Słowikowi
i Januszowi Wystempowi
(KOMPLEKS SA) oraz Franciszkowi
Waśniowskiemu
(PEC).
Andrzej Basiński

- przyłącza wodno - kanalizacyjne
- odwodnienia budynków
- drenaże
- remonty
- sprzedaż kruszyw

Tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76

e-mail: budowlane@duotravel.pl

www.duotravel.pl

TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!
TRANSPORT I ZNIESIENIE GRATIS!!!
TEL. 668 605 555
GOTÓWKA DLA KAŻDEGO
KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne
CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
WAŁBRZYCH,
AL. WYZWOLENIA 3/2.
Tel. 74 663 15 25
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kabiną prysznicową oraz WC.
Cena: 139 000 zł.Możliwa zamiana
na Wrocław z dopłatą. ( nr: 1949) (74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON – Szczawienko, SUPER
OKAZJA,ciekawa szeregówka, 220
m2, 6 pokoi, ,3 łazienki, garaż (nr:
885) - (74) 666 66 09, (74) 843 33
33, (74) 666 66 06
BON – Szczawno Zdrój, 140m2,
dwupoziomowy apartement, 4
pokoje, balkon, antresola, wysoki
standard. Cena: 275 000 zł (nr:
2095)- (74) 843 33 33, (74) 666 66
06, (74) 666 66 09

BON - Śródmieście, 43 m2, parter,
3 pomieszczenia biurowe, wc,
poczekalnia/przedpokój.

BON -Śródmieście, OKAZJA, 60
m2, 2 pokoje, jasna kuchnia,
łazienka z kabiną prysznicową i
wc, przedpokój.Cena: 79 000 zł
(nr: 2108) - (74) 843 33 33, (74)
666 66 09

BON – Szczawno Zdrój, Dom w
zabudowie szeregowej, 119 m2,
działka od 170 do 220 m2. Garaż
w bryle budynku. Możliwy kredyt
MDM Cena: 298 000 zł (nr: 1593) (74) 666 66 09, (74) 843 33 33, (74)
666 66 06

BON – Zamienię kawalerkę z
jasną kuchnią na Piaskowej Górze
na mieszkanie 2,3-pokojowe w
nowym budownictwie z dopłatą.
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON – Okolice Wałbrzycha ( 5 km)
, zadaszony dom w stanie surowym o powierzchni 100 m2 na
działce 1115 m2 piękna okolica!
Cena: 290 000 zł. (nr: 2116) -(74)
843 33 33, (74) 666 66 09
BON – Lubomin, 53 m2, wysoki
parter, 3 pokoje, łazienka z wc
i wanną, dodatkowo ogródek.
Cena: 58 000 zł. (nr: ----)- (74) 666
66 09, (74) 666 66 06, (74) 843
33 33
BON – Podgórze, 1 piętro, 2 pokoje, jasna kuchnia, oraz łazienka
z wanną i wc. Cena: 65 000 zł (nr:
2087) - (74) 666 66 09, (74) 843
33 33
BON – OBNIŻKA CENY!Boguszów
Gorce, 1 piętro, 2 pokoje z aneksem kuchennym, kominkiem, oraz
łazienka z kabiną prysznicową i
wc. Świeżo po kapitalnym remoncie. Cena: 89000 zł. Ewentualność
zamiany na dom na wsi z dopłatą
(nr: 2111 ) - (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON – Piaskowa Góra, 41 m2, 4
piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, ogrzewaniw miejskie. Cena: 99
000 zł (nr: 2118) - (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06
BON - Do wjnajęcia : Śródmieście,
41 m2, 1 piętro, 1 pokój, kuchnia,
łazienka i WC, ogrzewanie miejskie, umeblowane. Cena: 690 zł/
mc ( nr: 1912)- (74) 843 33 33, (74)
666 66 09(nr: 2122)
BON - Podzamcze, 40 m2, 2
piętro, 2 pokoje, kuchnia w
zabudowie, łazienka z kabiną
prysznicową i wc oraz przedpokój. Cena 125 000 ( nr: 2097)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 09
BON – OKAZJA -Nowe Miasto,
33 m2, parter, 1 pokój, kuchnia ,
łazienka z kabiną prysznicową i
wc oraz przedpokój. Ogrzewanie
kominkowe. Cena 60 000 ( nr:
1912)- (74) 843 33 33, (74) 666
66 09
BON – OKAZJA! OBNIŻKA CENY
Szczawno Zdrój, 60 m2, 3 pokoje,
garderoba, kuchnia, łazienka z

Cena sprzedaży: 95 000 zł (nr:
2107) - (74) 843 33 33, (74) 666 66
06, (74) 666 66 09

BON - Głuszyca, Dom wolnostojący, 150 m2, Działka 1600 m2,
garaż w bryle budynku.
Cena: 185 000 zł (nr: 2004) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666
66 09
BON- Jaczków, dom wolnostojący wraz z zabudowaniami gospodarczymi na działce 5000 m2.
Cena: 99 000 zł (nr: –) możliwość
dokupienia 2 ha - (74) 666 66 06,
(74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON – Okolice Wałbrzycha,
eleganckie willowe mieszkanie
z dużym tarasem, 6 pokoi, 150
m2,działka 0,5 ha, ogrzewanie
gazowe, garaż, Cena: 339 000 zł
(nr: 2114) - (74) 666 66 06, (74)
666 66 09, (74) 843 33 33
BON - Biały Kamień, dom wolnostojący, 120 m2 , działka 600 m2.
Cena: 380 000 zł (nr: 2058) - (74)
666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 843
33 33
BON – Unisław Śląski, dom wolnostojący, 145 m2, działka 4100 m2,
garaż, ogrzewanie C.O. węglowe,
dom do remontu. Cena: 180 000
zł (nr:2080) - (74) 666 66 09, (74)
666 66 06, (74) 843 33 33
BON - Śródmieście, 50 m2, parter,
3 pomieszczenia biurowe, wc,
hall. Sąsiedztwo Zesp. Adwokackich. Cena najmu: 1300 zł Cena
sprzedaży: 179 000 zł (nr: 1124) (74) 843 33 33, (74) 666 66 06, (74)
666 66 09

58-309 Wałbrzych, Główna 11,
74 842 90 60,
WGN Piaskowa Góra, na sprzedaż
mieszkanie 3 pokoje, 45m, do
wprowadzenia, 2 piętro, cena 125
tys. zł , kontakt 74 842 90 60.
WGN Piaskowa Góra, na sprzedaż
mieszkanie 2 pokoje, 33m,
balkon, wolne, do przekazania od
zaraz, 83 tys. zł tel. 74 842 90 60.
WGN Śródmieście, mieszkanie na
sprzedaż2 pokoje, 46m, parter,
mało rodzin, ogródek , wolne,
do przekazania , cena 69,5 tys.
kontakt 74 842 90 60.

WGN Piaskowa Góra, małe mieszkanie na sprzedaż 25m, balkon,
wolne, do przekazania od zaraz, ,
61,5 tys. zł.kontakt 74 842 90 60.
WGN Piaskowa Góra, bardzo ładne mieszkanie 3 pokoje, 51 m, 4
piętro, dobra lokalizacja, cena 139
tys. kontakt 74 8942 90 60.
WGN Szczawno-Zdrój, dom w
zabudowie bliźniaczej, 5 pokoi,
duża działka, atrakcyjna cena, do
przekazania od zaraz, cena 340
tys. kontakt 74 842 90 60.
WGN Nowe Miasto, mieszkanie
1 pokojowe, 25m, 1 piętro, do
wprowadzenia, cena 29,2 tys. zł,
kontakt 74 842 90 60.
WGN mieszkanie w śródmieściu
51m, 3 pokoje, 3 piętro, wymaga
remontu, cena 49 tys. zł do negocjacji, kontakt 74 842 90 60
WGN Sobiecin, na sprzedaż duże
mieszkanie 68m, 3 pokoje na 1
piętrze, wolne, do przekazania
od zaraz 50 tys. zł, kontakt tel. 74
842 90 60.
WGN Mieroszów, wieś Różana
sprzedaż domu 200m, działka 0,5
ha, cena do uzgodnienia , pilna
sprzedaż kontakt tel. 74 842 90
60.
WGN Podzamcze, mieszkanie 2
pokoje, 38m, ładne na 8 piętrze,
wolne do przekazania od zaraz,
kontakt tel. 74 842 90 60.
WGN Komorów, bardzo ładne
nowe mieszkanie 51m, 3 piętro, 2
pokoje, wolne od zaraz,cena 168
tys. zł.kontakt tel . 74 842 90 60.
WGN Śródmieście, dom po
remoncie kapitalnym, 4 pokoje,
dobra lokalizacja, duża działka
, cena 460 tys.zł ,kontakt tel. 74
842 90 60.
WGN Szczawno-zdrój, nowe urządzone mieszkanie 65m, wysoki
standard, atrakcyjna oferta,
kontakt tek. 74 842 90 60.
WGN Szczawienko , bardzo
atrakcyjna oferta mieszkania 70m,
wolne do wprowadzenia, cena
179 tys. do negocjacji, dobra lokalizacja, kontakt 74 842 90 60.

Biuro Pośrednictwa w Obrocie
Nieruchomościami „Willa” s.c.
Ulica Aleja Wyzwolenia 3/2
58-300 Wałbrzych
tel.74 666 42 42,
kom.507 153 166
e-mail: willa_nieruchomosci@wp.pl,
www.willawalbrzych.gratka.pl

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje z
ogródkiem, Jedlina-Zdrój, 63m2,
cicha okolica, cena 55 000 zł. 74
666 42 42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy kawalerkę,
31m2, B.Kamień, ul.Pionierów,
cena 45000zł!!! - Cicha lokalizacja,
74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
31m2, Piaskowa Góra, 4piętro,

balkon, cena 77tys.zł. 74 666 42
42, 507153166 .

90 tys.zł. 74 666 42 42, 881 788
200.

WILLA- OKAZJA! Sprzedamy
kawalerkę, 39m2, P.Góra, 3 piętro
, cena 50 tys.zł. – ogrzewanie gazowe, 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy nowo
wybudowany dom wolnostojący
w Lubominie, 4 pokoje, 130m2,
działka 2760m2, cena 470 tys.zł.
666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy duży poniemiecki dom pod Świebodzicami,
240m2, 7 pokoi, działka 1700m2,
wnętrza po remoncie, cena 265
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Do sprzedania 2 pokoje,
Piaskowa Góra, 36 m2, cena 105
tys.zł. 2 piętro, do wprowadzenia,
74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy mieszkanie
po remoncie 34m2, kawalerka na
Nowym Mieście, ul.Fredry, co gaz,
cena 60 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Sprzedamy działkę,
1500m2, Rybnica Leśna, cena 45
tys.zł. 74 666 42 42, 881 788 200.
WILLA - Sprzedamy dom wolno
stojący na Podgórzu, 119m2,
działka: 722m2 cena 199 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę
z wc w dzielnicy Nowe Miasto,
35m2 , 33 tys.zł. stan dobry, 1
piętro, 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
35m2, Szczawienko, 2piętro, cena
53 tys.zł 74 666 42 42, 881 424
100.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę
na P.Górze, po remoncie, 19m2,
parter, cena 62 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę
w Szczawnie - Zdroju, 2 piętro,
38m2, cena 59 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy przestronną
kawalerkę na Podgórzu, cicha
lokalizacja, 46m2, stan b.dobry, 2
piętro, kominek, cena 52 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pok. 38m2,
P.Góra, parter, stan dobry, cena

WILLA - Posiadamy mieszkania i
domy do wynajęcia na terenie
Wałbrzycha, 74 666 42 42
WILLA – Sprzedamy 40m2
na P.Górze, 2 pokoje, co gaz,
ul.Wrocławska, 2 piętro, 55 tys. zł.
do negocjacji, 74 666 42 42, 881
424 100.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje po
remoncie, 54m2, N.Miasto, parter,
cena 65000zł. 74 666 42 42, 881
424 100.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę
po remoncie 41m2, Biały Kamień,
ogrzewanie kominkowe, 2 piętro,
cena 65 tys.zł. 74 666 42 42, 881
788 200.
WILLA- Sprzedamy pół domu
na Poniatowie, 4 pokoje, działka
765m2, cena 310 tys.zł. - do negocjacji 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy mieszkanie 3
pokoje, 56m2, Piaskowa Góra, 2
piętro, czteropiętrowiec, cena 130
tys.zł. 74 666 42 42 , 881 424 100.
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy 2
pokoje z łazienką i wc na Podgórze, 52m2, 1 piętro, jasna kuchnia,
cena 42 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy
do remontu 3 pokoje, 63m2,
B.Kamień, parter, ul. Andersa, co
gaz, 47 tys.zł!!! 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA- Sprzedamy kawalerkę po
remoncie na B.Kamieniu, cicha
lokalizacja, 30m2, cena 65900zł!!!
74 666 42 42, 881 424 100.
WILLA – Sprzedamy Śródmieście,
58m2, 2 piętro, cena 81 tys.zł. co
gaz, 666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy 2 pokoje,
55m2 na Rusinowie, Oś. Górnicze,
3 piętro, cena 60 tys.zł. – do negocjacji! 666 42 42, 507 153 166.
WILLA - Sprzedamy kawalerkę
w Śródmieściu, 33m2, 2 piętro,
55tys.zł. do zamieszkania, 74 666
42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę,
Piaskowa Góra, 26m2, 3 piętro,
po remoncie, b.dobra lokalizacja,
cena 72 tys.zł. 74 666 42 42, 881
424 100.

TANIE

UBEZPIECZENIA

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

W naszej bogatej ofercie są także

chwilówki – kredyty
BIURO: ul. Słowackiego 8

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

tel.: 600 814 572
agnieszka.malecka@onet.eu
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Redakcja
i biuro ogłoszeń
Tygodnika DB 2010
ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu
(w budynku
Fabryki Okien „ROL”)

Kupiê zegarki

mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne
szwajcarskie - IWC, Omega, Zenith, Eterna,
Longines, Oris, Epos, Certina, Tissot, Doxa,
Atlantic,
niemieckie - Glashutte, Anker, Ancre, Zeppelin,
Junghans, Junkers
japoñskie - Seiko, Citizen,
radzieckie - Poljot, Wostok, Slawa, Szturmanskie
polskie - B³onie

tel.: 791 87 34 77

czynne
od poniedziałku
do piątku
(w czwartki - nieczynne)

w godz. 10.00 - 15.00
tel. 790 709 590
www.db2010.pl
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PIASKOWA GÓRA, 37m2, 2

USŁUGI
(2) SZAFY WNĘKOWE,
garderoby, zabudowa i inne
stolarskie, TANIO! Tel. 692123-981.
(2) Szukasz pracy? Zostań doradcą! Tel. 22 228 71 00, wyślij
sms: 696 006 100.
(2) MEBLE NA WYMIAR –
kuchnie, szafy, garderoby,
zamówienia indywidualne. –
TANIO! Tel. 607-218-533.
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA - Całodobowo. Tel.
726-005-726. Tanio, szybko,
profesjonalnie. www.speed24h.info. Zapraszamy do
sklepu przy ul Słowackiego
5 w Wałbrzychu.
(2) Usługi remontowo –
wykończeniowe: malowanie,
gładzie, płytki, sufity podwieszane, panele, tapety itp. Tel.
694-922-059.
(2) „SZOP PRACZ” PRANIE
TAPICERKI MEBLOWEJ,
SAMOCHODOWEJ, DYWANÓW, SPRZĄTANIE BIUR I
MIESZKAŃ, MYCIE OKIEN
– KONKURENCYJNE CENY!!!
Tel. 535-424-624
(2) Naprawa i sprzedaż
maszyn do szycia domowych
i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel. 723-265-731.

MOTORYZACJA
(2) Kupię stare motocykle oraz
części i boczne wózki motocyklowe. Tel. 889 70 62 26.

PRACA
(2) OPIEKA NIEMCY OD
ZARAZ TEL.725 248 935

NIERUCHOMOŚCI
(5) Do wynajęcia pokoje w
Wałbrzychu. Nr telefonu
kontaktowego: 693 069
486.

pokoje, niski czynsz, ładna
okolica, CENA 85.000 zł. Kontakt
530-998-374
MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )
58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514
PIASKOWA GÓRA, 3 pokoje, 2
piętro w czwórkach, balkon, niski
czynsz CENA 110.000,- zł Kontakt
530-998-374
Stary Zdrój ulica Bardowskiego
2pok 30m2 bardzo słoneczne po
remocie. Cena 45,5tys kontakt
535-416-014
PIĘKNE MIESZKANIE NA PODZAMCZU! 63 m2, 3 pokoje, zabudowana kuchnia, 8 piętro z przepięknym widokiem na las, blok po
spłaconej termomodernizacji,
po kapitalnym remoncie, CENA
168.000,-zł Kontakt 535-285-514
ROZKŁAD, 2 pokoje, 50m2, 2
piętro w bloku, Cena 79.000zł
DO NEGOCJACJI! Kontakt 535311- 265
2 pokoje z ogródkiem, 1 piętro,
56m2. Cena 78.000zł do negocjacji. Kontakt 535- 311- 265
Śródmieście, 2 pokoje, 82m2.
Spokojna lokalizacja. Cena
90.000zł do negocjacji. Kontakt
535- 311- 265
3 pokoje, 57m2, Nowe Miasto,
cena 105.000zł DO NEGOCJACJI
Kontakt 535-311-265
Do wynajęcia dwa pokoje w
Śródmieściu 800zł plus liczniki,
OGRZEWANIE W CENIE. Tel: 535311-265
PODZAMCZE, 2 piętro, 3 pokoje,
blok czteropiętrowy, SŁONECZNE,
rozkładowe, OFERTA GODNA
POLECENIA!, CENA 139.000 ZŁ DO
NEGOCJACJI, tel. 535- 285 -514
BIAŁY KAMIEŃ, wysoki parter, kilkurodzinna kamienica, OGRÓDEK
za domem, 2 pokoje, 45 m2, kuchnia w zabudowie, po kapitalnym
remoncie, ogrzewanie gazo,
OFERTA GODNA POLECENIA!,
CENA 139.000 ZŁ DO NEGOCJACJI, tel. 535- 285 -514

(3) DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 37 M2 NA NOWYM
MIEŚCIE, UMEBLOWANE,
WSZYSTKIE MEDIA, CO. TEL.
668-549-462.

ŚWIEBODZICE, DWUPOZIOMOWE
mieszkanie w doskonałej lokalizacji, 4 pokoje, 85 m2, 1 i 2 piętro,
kameralna kamienica, osiedle w
sąsiedztwie lasu, DO WPROWADZENIA!, CENA 199 tys.zł do neg,
TEL. 535- 285 -514

Działki o pow. 1,4036 ha,
Kolce, wałbrzyski. Studnia,
energia, tel. Cena 15zł/m2.
Tel. 698-624-634.

PODZAMCZE, 1 piętro, 54 M2,
PRZESTRONNE 3 POKOJE, duży
balkon, ogrzewanie miejskie, cena
139.000 tys, Tel: 535-285-514

Super okazja! Uzbrojone
działki budowlane, usługowe – rejon Poniatów. Tel.
609-461-816.

STARY ZDRÓJ, 38m2, 2 pokoje,
mieszkanie po remoncie, do zamieszkania, okazja CENA 65.000zł
kontakt 530- 998-374

BOGUSZÓW GORCE OKAZJA
! 1pok 30m2 okolice rynku - do
wprowadzenia cena 30tys Kontakt 535-416-014
DOM WOLNOSTOJĄCY w Michałkowej, pow. 92m2 4pokoje
działka 660m2. Super widoki cena
185.000,-zł Kontakt 535-416-014
NOWE MIASTO 2pok 44m2
ogrzewanie gazowe parter Kontakt 535-416-014
Cena 49.000,-zł DO NEGOCJACJI

MS-2447 Podzamcze, 2 pokoje,
51m2, stan dobry, cena 130 tys.
Tel. 883 334 486

10. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż

MS-2276 Szczawienko, super
lokalizacja, kawalerka 40m2, cena
78 tys. Tel. 883 334 481

i Szczawna Zdroju, spokojna,

MS-2400 Biały Kamień, 3 pokoje,
56m2, cena 139 900 tys. Tel. 883
334 481

913-259

MS-2442 Biały Kamień, 3 pokoje,
59m2, budynek z cegły, balkon,
cena 159 900 Tel. 883 334 481
MS-2467 Szczawno Zdrój, 2
pokoje, 52m2, do remontu, cena
94 tys. Tel. 883 334 481

Skupujemy mieszkania za gotówkę
na Piaskowej Górze, lub Podzamczu,
może być zadłużone, lub z zajęciem
komorniczym !!! tel. 606 97 66 30
OKAZJA-2322 Nowe mieszkanie w
apartamentowcu, ul. Odlewnicza!
80 m2, cena 225 000 zł Tel. 606
976 630
MS-2292 Biały Kamień, ul. Bema,
dom wolnostojący 190m2, działka
662m2, cena 494 tys. Tel. 606
976 630

Na pograniczu Białego Kamienia
zielona okolica. Atrakcyjna cena
45 000 do negocjacji!!! Tel: 530-

11.SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
2 -pokojowe mieszkanie po remocie z kominkiem. Sobięcin Górny
- zielona okolica. Cena 88 000 do
negocjacji!!! Tel: 530-913-259
12. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
kawalerka do kapitalnego remon-

MS-2439 Szczawno Zdrój – Os.
Solicowo, apartament 65m2, 3
pokoje, 299 tys. Tel. 883 334 481

tu na Nowym Mieście 35 m2 cena

MS-2350 Nowe Miasto, kawalerka
25 m2, cena 27.900 tel. 883 334
486

mieszkanie po kapitalnym remon-

MS-1743 Nowe Miasto, 2 pokoje
43m2 z garażem, po remoncie,
cena 119 tys.,tel. 883 334 486

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)

kawalerka do remontu 33 m2.

Podzamcze, po kapitalnym
remoncie, ul. Grodzka, 3 piętro w
“4”, cena 166 tys, tel. 883 334 486
MS-1347 Nowe Miasto, 63 m2,
2 pokoje, ul.Orzeszkowej, do
remontu, cena 87 tys tel. 883 334
486

33.000 Tel: 506-717-014
13. SOWA&VICTORIA Na sprzedaz
cie do wejścia Jedlina Zdrój cena
80.000 Tel: 506-717-014
14. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie na Białym Kamieniu
50.000 do kapitalnego remontu,
2 duże pokoje, widna kuchnia,
ogrzewanie węglowe Tel: 506717-014
15. SOWA & VICTORIA Ładne,
dwupokojowe mieszkanie na
Piaskowej Górze, do częsciowego
remontu. Cena: 79 000zł do negocjacji! Tel: 502-665-504
16. SOWA&VICTORIA Duże, ładne
mieszkanie, trzy pokoje, jasna
kuchnia, do delikatnego odświe-

MS-2478 Piaskowa Góra, kawalerka pow. 28M z balkonem cena 53
tys.Tel. 793 111 130

1.SOWA&VICTORIA Śliczna kawalerka na Górnym Sobięcinie, 36m2
, do wprowadzenia, ogrzewanie w
budynku. 79 000zł Tel: 502-657353

MS- 2382 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 37m2, do remontu, cena 79 tys.
Tel. 883 334 481

2. SOWA&VICTORIA Szeregówki
na Konradowie w stanie deweloperskim 350 000 Tel: 502-657-353

mień- dwupokojowe mieszkanie

MS-2360 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
40m2, do wprowadzenia, cena
112 tys. Tel. 793 111 130

3. SOWA&VICTORIA Dwupoziomowe mieszkanie na Gliniku,
cztery pokoje, po remoncie. Tel:
502-657-353

MS-2463 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
42m2, do odświeżenia , cena 109
tys. Tel. 606 976 630
MS-2483 Podzamcze 2 pokoje,
pow48,2m 5 piętro do wprowadzenia, cena 124 tys. Tel.793 111
130
MS-2465 ul. Świdnicka 2 pokoje,
pow. 42m. 1 piętro cena 75 tys.
Tel. 793 111 130
MS-2479 Piaskowa Góra, 3 pokoje,
56m2, do odświeżenia, 2 pietro ,
cena 130 tys. Tel. 883 334 481
MS-2219 Podzamcze, 2 pokoje,
36m2,4 piętro, cena 99 tys. Tel.
883 334 481
MS-2453 Podzamcze, 2 pokoje,
48m2, 1 piętro, cena 118 tys. Tel.
883 334 481
MS-2365 Podzamcze, 3 pokoje,
54m2, po kapitalnym remoncie,
nowocześnie wykończone, cena
168 tys. Tel. 606 976 630
MS-2433 Podzamcze, 2 pokoje,
49m2, po remoncie, cena 149 tys.
Tel. 606 976 630

4. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
w Wałbrzychu - 83 m2. 3 pokoje.
Podgórze. Do remontu. Cena 72
tys. Cena do negocjacji. Tel: 519121-102

żenie, Piaskowa Góra, cena: 145
000zł Tel: 502-665-504
17. SOWA&VICTORIA Biały Kaw nowym budownictwie po kapitalnym remoncie! Cena 109 000zł
do negocjacji! Tel: 502-665-504
18. SOWA&VICTORIA Piaskowa
Góra- kawalerka po remoncie z
dużym balkonem i jasną kuchnią,
27m2 cena 77500 zł Tel: 519-121104

5. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
w Świdnicy - 43 m2. 2 pokoje. Do
remontu. Cena 89 tys. Cena do
negocjacji. Tel: 519-121-102
6.SOWA&VICTORIA Dom w
Boguszowie - 65 m2. Do remontu.
Cena 179 tys. Cena do negocjacji.
Tel: 519-121-102
7. SOWA&VICTORIA Działka w
Łomnicy - 2209m2. Media na
działce. Cena 59 tys. Cena do
negocjacji. Tel: 519-121-102
8.SOWA&VICTORIA Blizniak na
Szczawienku 101 m2 do remontu
z działką 500m2. Cena 250 000 do
negocjacji!!! Tel. 530-913-259
9. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 3- pokojowe mieszkanie do
remontu, spokojna część Białego
Kamienia. Cena 115 000 do negocjacji!!! Tel: 530-913-259

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasztelańska, 3 pokoje, 51m2, 1 piętro
w 4, cena 125.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Basztowa, kawalerka, 21m2, 11 piętro
w 11, cena 59.000zł, po remoncie
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Basztowa, 3 pokoje, 63m2, 8 piętro w
10, po kapitalnym remoncie cena
168.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 40m2 z dużym
balkonem, 4 piętro w 4, 112.000zł,
po remoncie, tel. 74 840 40 40,
512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasztelańska, 2 pokoje, 40m2, 1 piętro
w 4, cena 112.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Poselska, 3 pokoje, 54m2, 1 piętro
w 10, cena 139.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasztelańska, 3 pokoje, 52m2, 2 piętro
w 4, cena 139.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ZAMIANA - 2 pokoje ul. Broniewskiego, 37m2, 4 piętro, na kawalerkę
BEZ DOPŁAT na niższym piętrze
lub w bloku z windą, tel. 74 840
40 40, 693 223 424
RENOMA – OKAZJA! PIASKOWA
GÓRA, okolice Wyszyńskiego,
40m2, C.O. Gaz, 3 piętro w 3,
50.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – PIASKOWA GÓRA,
ul. MALCZEWSKIEGO, 2 pokoje,
33m2, do odświeżenia, 4 piętro w
4, cena 79.900zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, ul.
Andersa, nowe bud. z cegły, 3
pokoje, 64m2, C.O. Gaz, 3 piętro
w 4, cena 110.000zł tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – NOWE MIASTO, ul.
11-go Listopada, 3 pokoje z
balkonem, 72m2, 2 piętro w2 ,
cena 122.000zł tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – Nowe Miasto, ul.
Prusa, 34m2, 2 pokoje z łazienką
i WC, C.O. gazowe, 1 piętro, cena
79.000zł po remoncie!, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – STARY ZDRÓJ, 31m2,
1 piętro w 2, cena 39.000zł, do
odnowienia tel. 74 840 40 40, 512
085 489

Ul. Palisadowa 2c,
58-316 Wałbrzych
Tel. 74 840 40 40, 693 223 424,
512 085 489, 509 530 885
Wszystkie oferty biura na stronie:
www.nieruchomosci-renoma.pl

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ
NA PODZAMCZU!
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 36m2, 6 piętro
w 10, cena 127.000zł, po kapitalnym remoncie w 2016roku! tel.
74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Blankowa, 4 pokoje, 86m2, 8 piętro w
10, cena 189.900zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424

RENOMA – GŁUSZYCA, dwupoziomowe mieszkanie, 4 pokoje,
173m2, cena 210.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – DOM MIEROSZÓW,
120m2, działka 800m2, C.O. węglowe, 4 pokoje, cena 169.000zł
tel. 74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – DOM W LUBOMINIE
blisko Szczawna-Zdroju, 6 pokoi,
160m2, cena 195.000zł MOŻLIWA
ZAMIANA NA 2-3 POKOJE tel. 74
840 40 40, 512 085 489
RENOMA – DOM NA BIAŁYM
KAMIENIU UL. BEMA, 200m2, 7
pokoi, działka 600m2, garaż, cena
495.000zł tel. 74 840 40 40, 693
223 424
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